Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/24
Про звіт Пустомитівського міського
житлово-комунального підприємства
за 2017 рік
Заслухавши звіт директора Пустомитівського міського житловокомунального підприємства Боцвіна Василя Степановича про стан фінансово господарської діяльності комунального підприємства за 2017 рік, керуючись
ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Пустомитівської міської ради

вирішив:
1. Звіт про стан фінансово - господарської діяльності Пустомитівського
міського житлово-комунального підприємства за 2017 рік прийняти до
відома.
2. Доручити
керівнику
Пустомитівського
міського
житловокомунального підприємства:
1) посилити кадрову роботу;
2) активізувати роз’яснювальну роботу, серед мешканців
Пустомитівської міської ради, щодо необхідності створення
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
3) покращити роботу бухгалтерсько - аналітичного напрямку
діяльності підприємства з метою підвищення прибутковості
підприємства;
4) активізувати
роботу
міського
житлово-комунального
підприємства, щодо надання платних послуг (з метою отримання
більших прибутків)
5) активізувати роботу в напрямку реорганізації підприємства з
метою дотримання вимог Закону України «Про житлово –
комунальні послуги» (прийнятого 09.11.2017 р.).

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/25
Про звіт комунального підприємства
«Пустомитиводоканал» за 2017 рік
Заслухавши
Звіт
директора
комунального
підприємства
«Пустомитиводоканал» Сосюка Миколи Іванович про результати фінансово господарської діяльності комунального підприємства за 2017 рік, керуючись ст.
29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Пустомитівської міської ради

вирішив:
1. Звіт про результати фінансово - господарської діяльності комунального
підприємства «Пустомитиводоканал» за 2017 рік прийняти до відома.
2. Доручити
керівнику
комунального
підприємства
«Пустомитиводоканал» Сосюку Миколі Івановичу:
- оптимізувати кадрову чисельність підприємства та його штатну
структуру, з метою мінімізації витрат операційної діяльності;
- посилити юридично – правову та адміністративно – організаційну
роботу для суттєвого зниження рівня дебіторської заборгованості за
надані підприємством послуги;
- посилити контроль за використанням спеціалізованих технічних
засобів та підвищити рівень отриманих доходів від їх комерційного
використання;
- активізувати роботу щодо стягнення заборгованості з товариства з
обмеженою відповідальністю «Голс».

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/26
Про затвердження тарифів на
вартість робіт роботи механізмів
Розглянувши
звернення
Пустомитівського
міського
житловокомунального підприємства про затвердження тарифів на вартість однієї
години роботи механізмів, керуючись ст.29 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Пустомитівської міської
ради

вирішив:
1. Затвердити тариф вартості однієї години роботи механізмів
Пустомитівського міського житлово-комунального підприємства, а
саме:
-

ГАЗ - 53 згідно розрахунку в розмірі 609,38 грн.;
ГАЗ - 3309 згідно розрахунку в розмірі 322,56 грн.;
трактора ЮМЗ-8040.2 згідно розрахунку в розмірі 304,48 грн.;
трактора «Борекс» згідно розрахунку в розмірі 296,28 грн..

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/27
Про затвердження розпорядження
міського голови
Розглянувши розпорядження Пустомитівського міського голови №0204/26 від 06.03.2017 р. «Про проведення акції «Зробимо Україну чистою разом»
на території Пустомитівської міської ради», керуючись ст.31 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Пустомитівської міської ради

вирішив:
1. Затвердити розпорядження Пустомитівського міського голови №02-04/26
від 06.03.2017 р. «Про проведення акції «Зробимо Україну чистою разом»
на території Пустомитівської міської ради».

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/28
Про стан розгляду
звернень громадян
за 2017 рік
Заслухавши інформацію спеціаліста І-ої категорії Н. Мадай
(інструктора з питань звернень громадян) про стан роботи зі зверненнями
громадян протягом 2017 року, на підставі Закону України «Про звернення
громадян», керуючись ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Пустомитівської міської ради

вирішив:
1. Взяти до відома інформацію спеціаліста І-ої категорії Н. Мадай
(інструктора з питань звернень громадян) про стан роботи зі
зверненнями громадян протягом 2017 року.
2. Визнати роботу працівників виконавчого комітету Пустомитівської
міської ради зі зверненнями громадян протягом 2017 року
задовільною.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/29
Про затвердження ПКД
«Реконструкція водопровідно –
каналізаційної мережі по
вул. Грушевського в
м. Пустомити Львівської області»
Розглянувши проектно – кошторисну документацію об’єкту
«Реконструкція водопровідно – каналізаційної мережі по вул. Грушевського в
м.Пустомити Львівської області», керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Пустомитівської міської ради

вирішив:
1. Затвердити проектну документацію за робочим проектом «Реконструкція
водопровідно – каналізаційної мережі по вул. Грушевського в
м.Пустомити Львівської області», станом на 16.02.2018 року в наступних
техніко - економічних показниках:
Показники
Вид будівництва
Довжина водопровідної мережі
Довжина каналізаційної мережі
Труба поліетиленова ПЕ - 100 SDR – 17 (1,0МПа) Ø110х6,6м
Труба поліетиленова ПЕ - 100 SDR – 17 (1,0МПа) Ø63х3,8м
Труба двостінна гофрована безнапірна Е2-КØ200мм
Труба двостінна гофрована безнапірна Е2-КØ300мм
Труба двостінна гофрована безнапірна Е2-КØ500мм
Тривалість будівництва
Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах
станом на 16 лютого 2018 року у т.ч.:
- будівельних робіт
- інших витрат

Одиниця Кількість
виміру
реконструкція
м
960,0
м
889,0
м
930,0
м
30,0
м
133,0
м
581,0
м
175,0
міс.
6
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

5310,028
4247,403
1062,625

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/30
Про затвердження ПКД
«Реконструкція дороги
по вул. Дрогобицька в
м.Пустомити Львівської області»
Розглянувши проектно – кошторисну документацію об’єкту
«Реконструкція дороги по вул. Дрогобицька в м. Пустомити Львівської області»,
керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Пустомитівської міської ради

вирішив:
1. Затвердити проектну документацію за робочим проектом «Реконструкція
дороги по вул. Дрогобицька в м. Пустомити Львівської області», станом на
13.03.2018 року в наступних техніко - економічних показниках:
Показники
1
Вид будівництва
Категорія дороги
Довжина проектованої ділянки
Ширина проїзної частини
Площа покриття дорожнього одягу
Площа покриття примикань
В’їзди у подвір’я
Тривалість будівництва
Загальна кошторисна вартість будівництва складена в
поточних цінах станом на 13.03.2018 року становить,
в тому числі:
будівельних робіт
інші витрати

Одиниця
Кількість
виміру
2
3
реконструкція
проїзд
м
1032
м
3,5-4,5
м²
4630
м²
757
шт.
53
міс.
6
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

6166,735
4951,673
1215,062

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/31
Про затвердження ПКД
«Реконструкція дороги по вул. Нова
в м. Пустомити Львівської області»
Розглянувши проектно – кошторисну документацію об’єкту
«Реконструкція дороги по вул. Нова в м. Пустомити Львівської області»,
керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Пустомитівської міської ради

вирішив:
1. Затвердити проектну документацію за робочим проектом «Реконструкція
дороги по вул. Нова в м. Пустомити Львівської області», станом на
13.03.2018 року в наступних техніко - економічних показниках:
Показники
1
Вид будівництва
Категорія дороги
Довжина проектованої ділянки
Ширина проїзної частини
Площа покриття дорожнього одягу
Площа покриття тротуару
В’їзди у подвір’я
Довжина проектованої каналізаційної мережі
Тривалість будівництва
Загальна кошторисна вартість будівництва складена в
поточних цінах станом на 13.03.2018 року становить,
в тому числі:
будівельних робіт
інші витрати

Одиниця
Кількість
виміру
2
3
реконструкція
проїзд
м
476
м
4,5
м²
2165
м²
545
шт.
135
м.п.
619,65
міс.
6
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

4253,724
3443,452
810,272

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/32
Про затвердження ПКД
«Капітальний ремонт вулиці Зіновія Бабія
в м. Пустомити Львівської області»
Розглянувши проектно – кошторисну документацію об’єкту «Капітальний
ремонт вулиці Зіновія Бабія в м. Пустомити Львівської області», керуючись ст.31
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Пустомитівської міської ради

вирішив:
1. Затвердити проектну документацію за робочим проектом «Капітальний
ремонт вулиці Зіновія Бабія в м. Пустомити Львівської області», станом на
13.02.2018 року в наступних техніко - економічних показниках:
Показники
1
Вид будівництва
Категорія дороги
Довжина проектованої ділянки
Ширина проїзної частини
Площа дорожнього одягу
Площа покриття примикань
Площа покриття стоянки
Площа покриття тротуарів
Тривалість будівництва
Загальна
кошторисна
вартість
будівництва
складена в поточних цінах станом на 13.02.2018 року
становить,
в тому числі:
будівельних робіт

Одиниця
Кількість
виміру
2
3
Капітальний ремонт
Житлова
вулиця
м
223
м
7
м²
1705
м²
82
м²
708
м²
814
міс.
6
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

3773,949
3041,719
732,230

-

інші витрати

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/33
Про розгляд звернення
Вуличного комітету
м. Пустомити «Привокзальний»
Розглянувши заяву уповноваженого представника Вуличного комітету
м.Пустомити «Привокзальний» щодо затвердження в новій редакції Положення
Вуличного комітету м.Пустомити «Привокзальний», керуючись ст.13 Закону
України «Про органи самоорганізації населення», ст.14 та ст.38 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Пустомитівської міської ради

вирішив:
1. Затвердити в новій редакції Положення про Вуличний комітет
м.Пустомити «Привокзальний».

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018р. №02-03/34
Про розгляд звернення
фізичної особи – підприємця
Кісіля Віктора Климентійовича
Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Кісіля Віктора
Климентійовича про внесення змін до Договору оренди №5 нерухомого
майна від 23.03.2005 року продовживши його дію, керуючись ст. ст. 29, 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Пустомитівської міської ради

вирішив:
1. Продовжити на 12 місяців термін дії Договору оренди №05 нерухомого
майна від 23 березня 2005 року, укладеного між Пустомитівською
міською радою та фізичною особою – підприємцем Кісілем Віктором
Климентійовичем (предмет договору – нежитлове вбудоване
приміщення загальною площею 28,6 м2 для розміщення магазинукафе за адресою: м.Пустомити, вул.Глинська, 42).
2. Внести зміни до договору оренди №05 нерухомого майна від 23 березня
2005 року, укладеного між Пустомитівською міською радою та
приватним підприємцем Кісілем Віктором Климентійовичем,
виклавши:
1) п.10.1. договору у наступній редакції:
«10.1. Цей Договір укладено на строк з 01 квітня 2005 р. до 16
березня 2019 р. включно».

3. Зобов’язати Кісіля Віктора Климентійовича утримувати територію
біля орендованого приміщення відповідно до затверджених на
території Пустомитівської міської ради правил благоустрою.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/35
Про надання матеріальної допомоги
Розглянувши заяви мешканців Пустомитівської міської ради (з доданими
документами), на підставі місцевої програми соціального захисту окремих
категорій населення Пустомитівської міської ради на 2018 рік (затверджена
рішенням Пустомитівської міської ради №863 від 22.12.2017 року), керуючись
ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Пустомитівської міської ради

вирішив:
1. Надати, за рахунок коштів, які передбачені в бюджеті міської ради на 2018
рік, одноразову матеріальну допомогу наступним громадянам:
- Швед Оксані Олексіївні 14.02.1985 року народження на лікування в сумі
1000 грн.;
- Заїці Володимиру Михайловичу 26.05.1941 року народження на лікування
в сумі 1000 грн.;
- Феджорі Михайлу Володимировичу 27.09.1962 року народження на
лікування в сумі 1000 грн.;
- Діжак Ярославі Володимирівні 29.09.1959 року народження на лікування
в сумі 2000 грн.;
- Ковальчику Роману Петровичу 19.02.1998 року народження на лікування
в сумі 1000 грн.;
- Гринів Надії Михайлівні 02.01.1941 року народження на лікування в сумі
1000 грн.;

- Менкуш Павліні Петрівні 16.10.1952 року народження на лікування в сумі
1000 грн.;
- Гуштику Станіславу Ізидоровичу 23.06.1958 року народження на
лікування в сумі 1000 грн.;
- Косилович Ганні Андріївні 18.05.1946 року народження на лікування в
сумі 2000 грн.;
- Макар Степанії Йосипівні 01.01.1948 року народження на лікування в сумі
1000 грн.;
- Шереш Ганні Іллівні 28.03.1943 року народження на лікування в сумі 1000
грн.;
- Жуковській Ользі Іванівні 08.04.1953 року народження на лікування в сумі
1000 грн.;
- Комарницькій Лілії Миколаївні 07.04.1986 року народження на лікування
в сумі 1000 грн.;
- Курилець Руслані Яношовні 24.02.1973 року народження на лікування в
сумі 1000 грн.;
- Барановській Ользі Григорівні 06.04.1947 року народження на лікування в
сумі 1000 грн.;
- Ткачику Володимиру Миколайовичу 27.04.1973 року народження на
лікування в сумі 1000 грн.;
- Ткачик Тетяні Миколаївні 01.03.1976 року народження на лікування в сумі
1000 грн.;
- Нич Мирославі Євгенівні 17.04.1980 року народження на лікування в сумі
1000 грн.;
- Мочурад Стефанії Степанівні 12.02.1956 року народження на лікування в
сумі 1000 грн.;
- Постигач Любові Степанівні 09.05.1964 року народження на лікування в
сумі 1000 грн.;
- Явору Павлу Юрєвичу 01.01.1940 року народження на лікування в сумі
1000 грн.;
- Коцан Ользі Іванівні 22.02.1948 року народження на лікування в сумі 1000
грн.;
- Назар Надії Ярославівні 05.04.1969 року народження на лікування в сумі
1000 грн.;
- Онисько Зіновію Миколайовичу 13.03.1957 року народження на лікування
в сумі 1000 грн.;
- Яремчук Оксані Ярославівні 25.07.1967 року народження на лікування в
сумі 1000 грн.;
- Фіцик Ганні Львівні 27.08.1958 року народження на лікування в сумі 1000
грн.;
- Сметані Марії Михайлівні 26.02.1928 року народження на лікування в сумі
1000 грн.;
- Мандзик Ользі Теодорівні 01.12.1944 року народження на лікування в сумі
1000 грн.;

- Камінецькій Ользі Захарівні 08.07.1943 року народження на лікування в
сумі 1000 грн.;
- Якимику Віктору Михайловичу 23.03.1959 року народження на лікування
в сумі 2000 грн.;
- Воронко Ользі Степанівні 10.04.1958 року народження на лікування
чоловіка Воронка Євгенія Івановича 1958 року народження в сумі 1000
грн.;
- Мочурад Олені Степанівні 17.05.1984 року народження на лікування
чоловіка Мочурада Ярослава Степановича 1984 року народження в сумі
2000 грн.;
- Оверченко Наталії Михайлівні 13.11.1979 року народження на лікування
сина Оверченко Максима Володимировича 2014 року народження в сумі
1000 грн.;
- Пакошу Назару Романовичу 06.07.1984 року народження на лікування
дружини Пакош Оксани Миколаївни 1985 року народження в сумі 1000
грн.;
- Бучинській Марії Григорівні 10.10.1951 року народження для вирішення
соціально-побутових питань в сумі 1000 грн.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/36
Про присвоєння поштової
адреси житловому будинку на
вул. Ференца Ліста у м. Пустомити
Розглянувши заяву Сташків Віри Володиміривни, мешканки м.Львова,
вул. Наукова, 49 кв. 78, про присвоєння поштової адреси житловому будинку
на вул. Ференца Ліста у м. Пустомити, керуючись ст.31 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Пустомитівської
міської ради

вирішив:
1. Присвоїти житловому будинку на вул. Ференца Ліста у м. Пустомити,
збудованому Сташків Вірою Володимирівною, поштову адресу:
м.Пустомити, вул. Ференца Ліста, 9.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/37
Про присвоєння поштової
адреси житловому будинку на
вул. Зіновія Бабія у м. Пустомити
Розглянувши заяву Добрянського Степана Богдановича, мешканця
м.Пустомити, вул. Нова 25, про присвоєння поштової адреси житловому
будинку на вул. Зіновія Бабія у м. Пустомити, керуючись ст.31 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Пустомитівської міської ради

вирішив:
1. Присвоїти житловому будинку на вул. Зіновія Бабія у м. Пустомити,
збудованому Добрянським Степаном Богдановичем, поштову адресу:
м.Пустомити, вул. Зіновія Бабія, 7.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/38
Про присвоєння поштової
адреси житловому будинку на
вул. Тараса Шевченка у м. Пустомити
Розглянувши заяву Сташків Лідії Петрівни, мешканки м.Пустомити,
вул.Шевченка, 21, про присвоєння поштової адреси житловому будинку на
вул.Тараса Шевченка у м. Пустомити, керуючись ст.31 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Пустомитівської
міської ради

вирішив:
1. Присвоїти житловому будинку на вул. Тараса Шевченка у
м.Пустомити, збудованому Сташків Лідією Петрівною, поштову
адресу: м.Пустомити, вул. Тараса Шевченка, 21а.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/39
Про визначення видів суспільно-корисних
робіт для порушників, на яких накладено
адміністративне стягнення у вигляді
громадських та суспільно корисних робіт,
та переліку об’єктів для відбування порушниками
громадських та суспільно корисних робіт
Розглянувши запит Західного міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції
України про необхідність визначення видів суспільно-корисних робіт для
порушників (засуджених), на яких судом накладено адміністративне стягнення у
вигляді громадських та суспільно корисних робіт (та засуджено до покарання у
виді громадських та суспільно корисних робіт) та переліку об’єктів для
відбування порушниками громадських та суспільно корисних робіт, на підставі
статей 321-3; 325-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Пустомитівської міської ради

вирішив:
1. Визначити види громадських та суспільно корисних робіт у
Пустомитівському міському житлово-комунальному підприємстві для
порушників (засуджених), на яких судом накладено адміністративне
стягнення у вигляді громадських та суспільно корисних робіт (та засуджено
до покарання у виді громадських та суспільно корисних робіт):
- прибирання території від сміття;

- обрізання гілок та дерев;
- розчищення території від снігу;
- посипання піском територій;
- прочистка ливневих приймальників;
- косіння трави.
2. Визначити на території Пустомитівської міської ради перелік об’єктів
для відбування порушниками громадських та суспільно корисних робіт,
вказаних у п.1 даного рішення:
у м.Пустомити:
- вул.Зіновія Бабія;
- вул.Богдана Хмельницького;
- вул.Володимира Великого;
- вул.Глинська;
- вул.Грабина;
- вул.Михайла Грушевського;
- вул.Даші Дяченко;
- вул.Олекси Довбуша;
- вул.Дрогобицька;
- вул.Забудівська;
- вул.Заводська;
- вул.Івана Залізняка;
- вул.Володимира Івасюка;
- вул.Княгині Ольги;
- вул.Євгена Коновальця;
- вул.Конституції;
- вул.Космічна;
- вул.Івана Котляревського;
- вул.Михайла Коцюбинського;
- вул.Івана Крип’якевича;
- вул.Пантелеймона Куліша;
- вул.Василя Кучабського;
- вул.Лесі Українки;
- вул.Миколи Лисенка;
- вул.Лісневицька;
- вул.Михайла Ломоносова;
- вул.Лугова;
- вул.Станіслава Людкевича;
- вул.Северина Наливайка;
- вул.Нова;
- вул.Павла Полуботка;
- вул.Привокзальна;
- вул.Радоцинська;
- вул.Рильського;
- вул.Садова;
- вул.Січових Стрільців;
- вул.Сонячна;
- вул.Спортивна;

вул.Павла Тичини;
вул.Володимира Філатова;
вул.Футбольна;
вул.Петра Чайковського;
вул.Тараса Шевченка;
вул.Андрея Шептицького;
вул.Романа Шухевича;
міський стадіон;
пам’ятник «Борцям за волю України» у мкр.Лісневичі;
провулок Газовий.
у с.Наварія:
- вул.Садівнича;
- вул.Львівська;
- вул.Трускавецька;
- вул.Учнівська;
- вул.Шкільна;
- вул.Назарія Яремчука.
3. Визначити види громадських та суспільно корисних робіт у
Комунальному підприємстві «Пустомитиводоканал» для порушників
(засуджених), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді
громадських та суспільно корисних робіт (та засуджено до покарання у виді
громадських та суспільно корисних робіт):
- земляні роботи (розкопування та засипання траншей і котлованів);
- очистка каналізаційних колодязів;
- прибирання територій, косіння трави;
- виготовлення каналізаційних люків і водяних колодязів;
- ремонт огорожі;
- побілка дерев, кущів і приміщень.
4. Визначити на території Пустомитівської міської ради перелік об’єктів
для відбування порушниками громадських та суспільно корисних робіт,
вказаних у п.3 даного рішення:
- каналізаційно-насосна станція №1 на вул.Парковій у м.Пустомити;
- каналізаційно-насосна станція №2 на вул.Фабричній у м.Пустомити;
- каналізаційно-насосна станція №3 на вул.Миколи Лисенка у
м.Пустомити;
- каналізаційно-насосна станція №4 на вул.Андрея Шептицького у
м.Пустомити;
- каналізаційно-очисні споруди на вул.Промисловій у м.Пустомити;
- адміністративний будинок на вул.Івана Кандиби у м.Пустомити.
5. Дане рішення довести до відома Західного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції України, Пустомитівського міського житловокомунального
підприємства
та
Комунального
підприємства
«Пустомитиводоканал».
-

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/40
Про перейменування вулиць
в с.Наварія та в м. Пустомити
Пустомитівської міської ради
Заслухавши керуючого справами виконавчого комітету Пустомитівської
міської ради про необхідність перейменування вулиць, враховуючи рішення
виконавчого комітету від 15.09.2017 р. №02-03/111 «Про впорядкування
адресного господарства Пустомитівської міської ради», керуючись ст. 37
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Пустомитівської ради

вирішив:
1. Внести на розгляд сесії питання щодо перейменування згідно додатку
№1 до рішення назв деяких вулиць, які знаходяться на території
м.Пустомити та с.Наварія.
2. Рекомендувати сесії перейменувати згідно додатку №1 до рішення назви
деяких вулиць, які знаходяться на території м.Пустомити та с.Наварія.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
16.03.2018 р. №02-03/41
Про реалізацію спільного
Проекту «Відкрите Місто:
посилення участі громадян у розвитку
місцевої громади» в м. Пустомити та с. Наварія
З метою запровадження інноваційних механізмів участі громадян у
вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян і
органів місцевої влади, активізації самоорганізації громадян, керуючись
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний
діалог в Україні», «Про громадські об’єднання», «Про органи самоорганізації
населення», «Про доступ до публічної інформації», Указами Президента України
«Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні та першочергових заходів з її реалізації», «Про
першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних
технологій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики»,
Розпорядженнями Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції
розвитку електронного урядування в Україні», «Про схвалення Стратегії
розвитку інформаційного суспільства в Україні», відповідно до Меморандуму
про взаєморозуміння між виконавчим комітетом міської ради, МБО «Фонд
Східна Європа» та громадською організацію «Твій простір» про співпрацю в
рамках реалізації спільного проекту «Відкрите Місто: посилення участі

громадян у розвитку місцевої громади» в м. Пустомити та с. Наварія,
виконавчий комітет міської ради:

вирішив:
1. Утворити робочу групу з питань реалізації спільного проекту «Відкрите
Місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади» в
м. Пустомити та с. Наварія (далі – Робоча група).
2. Затвердити персональний склад Робочої групи (додається).
3. Робочій групі забезпечити:
3.1. Проведення засідання Робочої групи з розгляду поточних результатів,
планів та інформації щодо ефективності реалізації спільного проекту не рідше
одного разу на місяць.
3.2. Висвітлення інформації щодо спільного проекту в місцевих засобах
масової інформації.
4. Затвердити Порядок роботи виконавчих органів міської ради з
повідомленнями, що надійшли через Інтерактивну веб-платформу «Відкрите
Місто» з використанням геоінформаційних технологій (додається).
5. Виконавчим органам міської ради забезпечити:
– визначення відповідального працівника за роботу з інтерактивною
веб-платформою «Відкрите Місто» (далі – Система);
– навчання відповідального працівника роботі з Системою;
– безумовне дотримання вимог Порядку роботи виконавчих органів
міської ради з повідомленнями, що надійшли через Інтерактивну веб-платформу
«Відкрите Місто» з використанням геоінформаційних технологій.
6. Визначити місцеву громадську організацію «Твій простір» модератором
Системи (за згодою).
7. Контроль за виконання цього рішення покласти на секретаря міської
ради Андрія Жидачека

Міський голова

Олег Серняк

