Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 49
третя сесія сьомого демократичного скликання
24.12.2015р.
Про затвердження
бюджету на 2016 рік
Розглянувши і обговоривши проект бюджету на 2016 рік, затверджений
рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.12.2015 р., на підставі
протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестицій,
соціально-економічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради
від 22.12.2015р., керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Визначити на 2016 рік:
- загальний обсяг доходів бюджету Пустомитівської міської ради у сумі
10 651 500,00 грн., в тому числі доходи загального фонду – 9 151 500,00 грн.,
доходи спеціального фонду, а саме, бюджету розвитку – 1 500 000,00 грн.
згідно з додатком №1 цього рішення;
- загальний обсяг видатків бюджету міської ради у сумі 10 651 500,00
грн., в тому числі видатки загального фонду – 4 956 500,00 грн., видатки
спеціального фонду (бюджет розвитку) – 5 695 000,00 грн. згідно з додатком №
2 до цього рішення;
2. Установити профіцит загального фонду бюджету Пустомитівської
міської ради в сумі 4 195 000,00 грн., напрямком використання якого визначити
передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду
міського бюджету згідно з додатком № 3 до цього рішення.
3. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Пустомитівської
міської ради у сумі 4 195 000,00 грн., джерелом покриття якого визначити
надходження кошів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального
фонду згідно з додатком № 3 до цього рішення.
4. Установити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету
міської ради у сумі 5 000,00 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
бюджету Пустомитівської міської ради на 2016 рік за їх економічною
структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ (2111);
- нарахування на заробітну плату (2120);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);
- виплата допомоги населенню (2370).
Фінансування витрат бюджету міської ради по захищених статтях проводити
у першочерговому порядку.
6. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) в
сумі 5 695 000,00 грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.
7. Затвердити в складі видатків бюджету Пустомитівської міської ради
кошти на реалізацію місцевих галузевих цільових соціально-економічних
програм у сумі 3 498 000,00 грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.
8. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міської ради на
2016 рік належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України.
9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету
міської ради на 2016 рік у частині доходів та фінансування є надходження,
визначені ст.691 та ч.1 ст.71 Бюджетного кодексу України.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,
виступати у 2016 році в особі міського голови Пустомитівської міської ради
одержувачем:
- позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, що
виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку, у фінансових
установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
- позик на покриття тимчасових касових розривів у показниках бюджету
Пустомитівської міської ради, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування
відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до
кінця поточного бюджетного періоду.
11. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу
України:
11.1. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за
загальним та спеціальним фондами бюджету виконком міської ради здійснює
перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та
кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
11.2. В процесі виконання бюджету Пустомитівської міської ради, в
окремих випадках, бухгалтерській службі міської ради здійснювати
перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за
рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним
фондами бюджету) згідно розпоряджень міського голови за погодженням з
постійною депутатською комісією міської ради з питань бюджету, фінансів,
інвестицій, соціально-економічного розвитку та планування.
11.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного
розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення
видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним
та спеціальним фондами бюджету) здійснюється сесією міської ради за

погодженням з постійною депутатською комісією з питань бюджету, фінансів,
інвестицій, соціально-економічного розвитку та планування.
11.4. У процесі виконання бюджету Пустомитівської міської ради в
окремих випадках перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу
затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів
бюджету Пустомитівської міської ради за загальним і спеціальним фондами (за
винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
всього, в тому числі на заробітну плату, енергоносії, видатки розвитку, а також
внесення змін до переліків об’єктів, що фінансуються з бюджету розвитку
спеціального фонду, цільового фонду розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури, розподіл офіційних трансфертів здійснюється
міським головою за погодженням з постійною депутатською комісією міської
ради з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку
та планування з подальшим затвердженням внесених змін на сесії міської ради.
11.5. Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет
збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами
бюджету міської ради:
- оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення
інших видатків;
- видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого
самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування.
12. Виконавчому комітету Пустомитівської міської ради:
- встановити контроль за використанням бюджетних коштів у
підвідомчих установах;
- за результатами виконання бюджету Пустомитівської міської ради за
січень – червень 2016р. відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України, а
також у разі внесення змін до Державного бюджету України на 2016 рік чи
районного бюджету на 2016 рік подати на розгляд сесії міської ради пропозиції
щодо уточнення бюджету на 2016 рік.
13. Міському голові:
- у випадку уточнення показників надходжень вносити відповідні
коригування до розділів бюджету Пустомитівської міської ради з подальшим
затвердженням цих змін на сесії міської ради;
- враховувати внесення Міністерством фінансів України змін та
доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України
"Про Державний бюджет України на 2016 рік" у частині присвоєння окремим
трансфертам і видаткам кодів функціональної класифікації, при складанні та
виконанні розпису міського бюджету на 2016 рік;
- про хід виконання бюджету Пустомитівської міської ради
щоквартально звітувати на сесії міської ради.
14. Установити, що кошти, виявлені в ході перевірок та ревізій,
проведених працівниками Державної фінансової інспекції у Львівській області,
як суми нецільових та незаконних видатків, що проведені за рахунок коштів
бюджету Пустомитівської міської ради, підлягають перерахуванню у бюджет
Пустомитівської міської ради.

15. При спрямуванні вільних залишків, що виникнуть станом на
01.01.2016р., першочергово виділяти кошти на завершення тих проектів, що не
були до кінця реалізовані у 2015 році.
16. Додатки №1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку та
планування ( голова комісії І.Бешлей).

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 50
третя сесія сьомого демократичного скликання
24.12.2015р.
Про затвердження місцевих цільових
галузевих соціально-економічних програм
Розглянувши проекти місцевих цільових галузевих соціальноекономічних програм на 2016 рік, на підставі протоколу засідання постійної
комісії з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного
розвитку та планування Пустомитівської міської ради від 22.12.2015р.,
керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити місцеві цільові галузеві соціально-економічні програми на
2016 рік (згідно додатків №№1-9 до рішення), в тому числі:
- місцеву програму розвитку житлово-комунального господарства,
благоустрою населених пунктів, ліквідації загрози виникнення
ускладнень епідситуацій на території Пустомитівської міської ради
на 2016 рік;
- місцеву
програму
розвитку
комунального
підприємства
“Пустомитиводоканал” на 2016 рік;
- місцеву програму соціального захисту окремих категорій населення
Пустомитівської міської ради на 2016 рік;
- місцеву програму розробки схем та проектних рішень масового
застосування на території Пустомитівської міської ради на 2016 рік;
- місцеву програму регулювання земельних відносин на території
Пустомитівської міської ради на 2016 рік;
- місцеву програму щодо організації та проведення масових заходів на
території Пустомитівської міської ради на 2016 рік;
- місцеву програму забезпечення виконання судових рішень та
виконавчих документів Пустомитівської міської ради на 2016 рік;
- місцеву програму забезпечення участі Пустомитівської міської ради в
Асоціації міст України на 2016 рік;
- місцеву програму транскордонного співробітництва Пустомитівської
міської ради на 2016-2017 роки.

2. Бухгалтерській службі міської ради (головний бухгалтер –
п.Н.Тернавська) здійснювати фінансування вищезгаданих програм та
заходів згідно прийнятих рішень міської ради щодо їх фінансування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного
розвитку та планування Пустомитівської міської ради (голова
п.І.Бешлей).

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ 51
третя сесія сьомого демократичного скликання
24.12.2015р.
Про внесення змін до
рішення сесії міської ради
№ 1667 від 23.01.2015р.
На підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 1013 від
09.12.2015р. «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості
проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів»,
керуючись протоколом засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
інвестиції, соціально-економічного розвитку та планування Пустомитівської
міської ради від 22.12.2015р. та п.5 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни з 01.12.2015р. до рішення сесії Пустомитівської міської
ради №1667 від 23.01.2015р. “Про упорядкування структури та умов
оплати праці працівників апарату виконавчого комітету Пустомитівської
міської ради на 2015 рік, виклавши пункт 2 у наступній редакції:
- Установити посадові оклади працівникам виконавчого комітету
Пустомитівської міської ради у наступних розмірах:
Посада
міський голова
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
секретар ради
керуючий справами виконавчого
комітету
головний бухгалтер
начальник відділу соціальноекономічного розвитку
спеціаліст І-ої категорії
спеціаліст ІІ-ої категорії
секретар-друкарка
Міський голова

з 01.12.2015р.
2521 грн.
2328 грн.
2328 грн.
2328 грн.
1378 грн.
1378 грн.
1378 грн.
1378 грн.
1378 грн.
Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 52
третя сесія сьомого демократичного скликання
24.12.2015р.
Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату виконавчого комітету
Пустомитівської міської ради на 2016 рік

З метою упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату виконавчого комітету Пустомитівської міської ради на 2016 рік, на
підставі додатку №50 Постанови Кабінету Міністрів України №268 від
09.03.2006р. зі змінами і доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України
№34 від 06.02.2008р. “Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету
Міністрів України”, та Постанови Кабінету Міністрів України №1013 від
09.12.2015 р. «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості
проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно правових актів»
керуючись протоколом засідання постійної комісії з питань бюджету,
фінансів,інвестицій,соціально-економічного
розвитку
та
планування
Пустомитівської міської ради від 22.12.2015р. та п.5 ч.1 ст.26 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити штатний розпис виконавчого комітету Пустомитівської міської
ради:
- міський голова;
- секретар міської ради;
- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
- керуючий справами виконавчого комітету;
- головний бухгалтер;
- начальник відділу соціально-економічного розвитку;
- спеціаліст І категорії – 5;
- спеціаліст ІІ категорії – 3;
- секретар-друкар – 1;
- водій – 1;
- прибиральниця – 0,5;
- сторож – 1.

2. Установити посадові оклади працівникам виконавчого
Пустомитівської міської ради у наступних розмірах:

комітету

Посада
з 01.01.2016р. з 01.05.2016р. з 01.12.2016р.
Міський голова
2521 грн.
2521 грн.
2521 грн.
заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
2328 грн.
2328 грн.
2328 грн.
органів ради
секретар ради
2328 грн.
2328 грн.
2328 грн.
керуючий справами виконавчого
2328 грн.
2328 грн.
2328 грн.
комітету
головний бухгалтер
1378 грн.
1450 грн.
1550 грн.
начальник відділу соціально1378 грн.
1450 грн.
1550 грн.
економічного розвитку
спеціаліст І-ої категорії
1378 грн.
1450 грн.
1550 грн.
спеціаліст ІІ-ої категорії
1378 грн.
1450 грн.
1550 грн.
секретар-друкарка
1378 грн.
1450 грн.
1550 грн.
3. У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №268 від
09.03.2006р.:
а) установити працівникам апарату міської ради та виконавчого комітету
надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо
важливої роботи у розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням
надбавки за ранг службовця органу місцевого самоврядування та
вислугу років, а саме:
Прізвище, ім’я та по-батькові
Розмір
Посада
посадової особи
надбавки
Міський голова
Серняк Олег Володимирович
50%
Заступник міського голови
з питань діяльності
Кардаш Володимир Ярославович
50%
виконавчих органів ради
Секретар ради
Жидачек Андрій Богданович
50%
керуючий справами
Луків Андрій Ігорович
50%
виконавчого комітету
Головний бухгалтер
Тернавська Неля Михайлівна
50%
Начальник відділу соціальноПритула Ірина Богданівна
50%
економічного розвитку
Спеціаліст І-ої категорії
Кудерський Андрій Петрович
50%
Спеціаліст І-ої категорії
Сташків Галина Степанівна
50%
Спеціаліст І-ої категорії
Лутчин Богдан Львович
50%
Спеціаліст І-ої категорії
Мовчан Наталія Володимирівна
50%
Спеціаліст І-ої категорії
Фустій Ірина Семенівна
50%
Спеціаліст ІІ-ої категорії
Мадай Надія Василівна
50%
Спеціаліст ІІ-ої категорії
Вакантна посада
50%
Спеціаліст ІІ-ої категорії
Ткачук Галина Іванівна
50%
Секретар-друкарка
Хавик Ірина Іванівна
35%

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і
порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або
розмір її зменшується;
б) здійснювати преміювання:
- працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати
роботи у 2016 році в межах коштів, передбачених на преміювання у
кошторисі Пустомитівської міської ради у розмірі не менше як 10% від
посадового окладу та економії фонду оплату праці;
- міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради відповідно до їх особистого вкладу в загальні
результати роботи у 2016 році в межах коштів, передбачених на
преміювання у кошторисі Пустомитівської міської ради у розмірі 100%
від посадового окладу та економії коштів на оплату праці;
в) в межах коштів, передбачених у кошторисі Пустомитівської міської
ради, здійснювати преміювання до державних і професійних свят та
ювілейних дат у 2016 році;
г) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціальнопобутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі, що не
перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
4. У відповідності до Наказу Міністерства праці України №77 від 02.10.1996р.
„Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
органів прокуратури, судів та інших органів” зі змінами та доповненнями:
а) встановити місячні оклади (тарифні ставки) робітникам, зайнятим
обслуговуванням Пустомитівської міської ради в такому розмірі:
Посада
водій міської ради
прибиральниця міської ради
сторож міської ради

з 01.01.2016р.
1378 грн.
689 грн.
1378 грн.

з 01.05.2016р. з 01.12.2016р.
1450 грн.
1550 грн.
725 грн.
775 грн.
1450 грн.
1550 грн.

б) встановити надбавку з 01.01.2016р. за складність і напруженість у роботі:
- водію міської ради – у розмірі 50% тарифної ставки (місячного окладу);
- прибиральниці міської ради – у розмірі 50% тарифної ставки (місячного
окладу).
в) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в
загальні результати роботи у 2016 році в межах коштів, передбачених на
преміювання у кошторисі Пустомитівської міської ради у розмірі до 50% від
посадового окладу та економії коштів на оплату праці;
г) в межах, коштів передбачених у кошторисі Пустомитівської міської ради,
здійснювати преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат
у 2016 році;
д) надавати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі
середньомісячного заробітку.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 53
третя сесія сьомого демократичного скликання
24.12.2015р.
Про затвердження Положення
про преміювання працівників апарату
Пустомитівської міської ради
Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України №268 від
09.03.2006р. „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”
та Постанова Кабінету Міністрів України № 1013 від 09.12.2015р. «Про
упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації
та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» зі змінами та
доповненнями, на підставі протоколу засідання постійної комісії з питань
бюджету, фінансів,інвестицій, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради від 22.12.2015р., керуючись ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити Положення про преміювання працівників апарату
Пустомитівської міської ради (згідно з додатком).
2. Бухгалтерській
службі
міської ради (головний бухгалтер –
п.Н.Тернавська) проводити нарахування і виплату премії згідно із
затвердженим Положенням.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного
розвитку
та
планування
Пустомитівської
міської
ради
(голова п.І. Бешлей).

Міський голова

Олег Серняк

Затверджено рішенням сесії
Пустомитівської міської ради № 53
від “24” грудня 2015 року
Міський голова
О.В.Серняк

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників апарату Пустомитівської міської ради
1. Положення розроблене на основі постанов Кабінету Міністрів України
№268 від 09.03.2006р. „Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів”, та Постанова Кабінету Міністрів України №34 від 06.02.
2008р. «Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів
України» та Наказу Міністерства праці України №77 від 02.10.1996р. „Про
умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
органів прокуратури, судів та інших органів”, та Постанова Кабінету
Міністрів України № 1013 від 09.12.2015р. «Про упорядкування структури
заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до
деяких нормативно-правових актів» зі змінами та доповненнями і береться
до виконання з метою підвищення рівня виконавської дисципліни
працівників апарату.
2. Преміювання працівників апарату Пустомитівської міської ради
здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати
роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у
2016році в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі
Пустомитівської міської ради, та економії коштів на оплату праці, але не
менше 10% від посадових окладів і економії фонду оплати праці.
3. У випадку перевиконання дохідної частини бюджету, а також за наявності
вільного залишку бюджетних коштів за попередній рік відсоток
преміювання може збільшуватись з умовою якісного вкладу кожного
працівника у виконанні службових обов' язків.
4. Умови преміювання:
4.1.забезпечення ефективної роботи та виконання завдань в межах своєї
компетенції;
4.2. виконання вимог чинного законодавства України;
4.3 стан обліку і звітності, діловодства;

4.4. сумлінне виконання своїх службових обов’язків, передбачених
посадовою інструкцією, своєчасне і якісне виконання директивних документів
та доручень керівництва;
4.5. дотримання трудової та виробничої дисципліни за звітний період.
5. Підставою для нарахування премії є своєчасне і якісне виконання завдань,
статистичні та
фінансові показники, висока виконавська та трудова
дисципліна.
6. Розмір премії працівника визначає міський голова (залежно від їх особового
вкладу в загальні результати роботи без обмеження індивідуальної премії
максимальним розміром у межах фонду преміювання) і затверджує його.
7. Преміювання проводиться за наслідками роботи за місяць.
8. Керівництво міської ради має право зменшувати або повністю позбавляти
працівників апарату Пустомитівської міської ради преміювальної виплати,
а саме:
8.1.у випадку зловживань службовим становищем, виявлення фінансових
порушень, прогулів, дисциплінарних стягнень, порушень законодавства;
8.2. за недоліки в організації роботи, несвоєчасне і неякісне виконання
завдань, службових обов’язків, наказів, доручень керівництва міської ради ,
низького професійного рівня, виконання інших завдань.
8.3. при порушенні трудової і виконавської дисципліни, внутрішнього
трудового розпорядку, надходжень скарг та інші порушення.
9. Преміювання та депреміювання оформляється розпорядженням міського
голови.

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 54
третя сесія сьомого демократичного скликання
24.12.2015р.
Про затвердження розпоряджень
міського голови
Заслухавши розпорядження міського голови №02-04/162 від 07.12.2015р.
“Про внесення змін до бюджету міської ради та повернення залишку
невикористаних коштів” та № 02-04/163 від 15.12.2015 р. “Про внесення змін
до бюджету міської ради ”, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, керуючись протоколом засідання постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, інвестиції, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради від 22.12.2015р. та п.5 ч.1 ст.26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:
1. Затвердити розпорядження міського голови №02-04/162 від 07.12.2015р.
“Про внесення змін до бюджету міської ради та повернення залишку
невикористаних коштів” та № 02-04/163 від 15.12.2015 р. “Про внесення
змін до бюджету міської ради ”.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 55
третя сесія сьомого демократичного скликання
24.12.2015р.
Про прийняття квартири у комунальну
власність територіальної громади
міста Пустомити

Розглянувши звернення Департаменту фінансів Львівської обласної
державної адміністрації № 07-19 від 03.12.2015 р. та Рішення виконавчого
комітету Пустомитівської міської ради № 02-03/132 від 18.12.2015 р. «Про
затвердження акту приймання-передачі квартири», керуючись Законом України
« Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» №147/98ВР від 03.03.1998 р. зі змінами та доповненнями , Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади міста
Пустомити квартиру №13, у будинку №11, провулок Тихий-1,
м. Пустомити.
2. Балансоутримувачем квартири визначити Пустомитівське міське
житлово-комунальне підприємство.

Міський голова

Олег Серняк

