Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 1710
сорок шоста сесія сьомого демократичного скликання
13.08.2019
Про спрямування коштів субвенції
з місцевого бюджету на здійснення
природоохоронних заходів на об’єктах
комунальної власності за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
Відповідно до розпорядження голови Пустомитівської районної
державної адміністрації від 08.08.2019 №439 “Про розподіл субвенції з
державного бюджету на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах
комунальної власності”, на підставі протоколу засідання постійної депутатської
комісії з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного
розвитку та планування Пустомитівської міської ради від 13.08.2019,
керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до дохідної частини загального фонду міського бюджету на
2019 рік за рахунок надходження коштів субвенції з державного бюджету за
кодом класифікації доходів 41054700 “Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення природоохоронних заходів на об`єктах комунальної власності за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” на суму 7 376 000,00
грн..
2. Внести зміни до видаткової частини бюджету розвитку спеціального фонду
міського бюджету, збільшивши його на суму 7 376 000,00 грн. за
КПКВКМБ 0118350 “Здійснення природоохоронних заходів на об'єктах
комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету” КЕКВ
3142 “Реконструкції та реставрація інших об’єктів”.
3. Спрямувати отримані кошти субвенції з державного бюджету на
фінансування об’єкту “Реконструкція очисних споруд м.Пустомити
Львівської області”.
4. Бухгалтерській службі міської ради внести відповідні зміни до річного та
помісячного розпису доходів і видатків бюджету міської ради на 2019 рік.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова І. Бешлей).
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 1711
сорок шоста сесія сьомого демократичного скликання
13.08.2019
Про спрямування коштів субвенції
з місцевого бюджету на створення та
ремонт існуючих спортивних комплексів
при загальноосвітніх навчальних закладах
усіх ступенів за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету
Відповідно до розпорядження голови Пустомитівської районної
державної адміністрації від 24.07.2019 №414 “Про розподіл субвенції з
державного бюджету на спортивні майданчики”, на підставі протоколу
засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів,
інвестицій, соціально-економічного розвитку та планування Пустомитівської
міської ради від 13.08.2019, керуючись Бюджетним кодексом України та
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська
міська рада
вирішила:

2.

3.

4.
5.

1. Внести зміни до дохідної частини загального фонду міського бюджету на
2019 рік за рахунок надходження коштів субвенції з державного бюджету
за кодом класифікації доходів 41054400 “Субвенція з місцевого бюджету
на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при
загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету” на суму 2 500 000,00 грн..
Внести зміни до видаткової частини бюджету розвитку спеціального фонду
міського бюджету, збільшивши його на суму 2 500 000,00 грн. за
КПКВКМБ 0117325 “Будівництво- споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту” КЕКВ 3142 “Реконструкції та реставрація інших
об’єктів”.
Спрямувати отримані кошти субвенції з державного бюджету на
фінансування об’єкту “Реконструкція спортивних майданчиків зі штучним
покриттям на вул.Д.Дяченко у м.Пустомити Львівської області”.
Бухгалтерській службі міської ради внести відповідні зміни до річного та
помісячного розпису доходів і видатків бюджету міської ради на 2019 рік.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку та
планування Пустомитівської міської ради (голова І. Бешлей).
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 1712
сорок шоста сесія сьомого демократичного скликання
13.08.2019
Про затвердження місцевої цільової
галузевої соціально-економічної програми
у новій редакції
У зв’язку з внесенням змін до видаткової частини бюджету
Пустомитівської міської ради, на підставі протоколу засідання постійної
депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціальноекономічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради від
13.08.2019, керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 22 частини 1
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити у новій редакції місцеву програму інвестиційного розвитку
міста Пустомити та села Наварія у 2019 році, затверджену пп. 1.10. п.1
рішення Пустомитівської міської ради від 14.12.2018 № 1405 “Про
затвердження місцевих цільових галузевих соціально-економічних
програм”, згідно з додатком №1 до рішення.
2. Бухгалтерській службі міської ради (головний бухгалтер – 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 І.Бешлей).

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Додаток № 1
до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
від «25» червня 2019 року № 1654

МІСЦЕВА ПРОГРАМА
інвестиційного розвитку міста Пустомити та села Наварія
у 2019 році
1. Загальні положення
1.1. Стабільний соціально-економічний розвиток та зростання рівня життя
населення вимагає відповідних капітальних вкладень у виробничу і соціальну сферу. Проте
враховуючи обмеженість бюджетних коштів, важливим напрямком як державної, так і
місцевої інвестиційної політики є створення сприятливих умов для залучення приватного
інвестиційного капіталу. Поряд з цим зростаюча конкуренція між територіями за залучення
інвестицій вимагає розробки комплексних механізмів такої діяльності. Саме тому, наявність
розробленого комплексу заходів для залучення інвестицій в місто Пустомити та село Наварія
є об’єктивною необхідністю.
1.2. Програма інвестиційного розвитку міста Пустомити та села Наварія розроблена
на підставі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій
населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”,
“Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про
інвестиційну діяльність” та інших нормативно-правових актів з питань інвестиційної
діяльності на території України.
2. Мета Програми
2.1. Головною метою Програми є розроблення та впровадження ефективної місцевої
політики у сфері інвестиційної діяльності, яка враховує особливості й тенденції розвитку
міста Пустомити і села Наварія та узгоджує їх потреби в інвестиціях з вимогами потенційних
інвесторів до об’єктів вкладення інвестицій. Реалізація даної мети забезпечить формування
розвиненої інфраструктури та підвищення рівня інвестиційної привабливості міста
Пустомити та села Наварія; суттєве збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку
міста Пустомити та села Наварія, в тому числі іноземних для сталого економічного
зростання та створення нових високооплачуваних, кваліфікованих робочих місць;
максимального використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу населених
пунктів, які відносяться до Пустомитівської міської ради.
3. Основні завдання Програми
•
•
•
•
•
•

3.1. Основні завдання Програми:
виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації для проведення
будівництва, капітального ремонту, реконструкції та ремонту приміщень, будинків,
прибудинкових територій, тротуарів;
будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та ремонту приміщень, будинків,
прибудинкових територій, тротуарів;
введення об’єктів будівництва у експлуатацію (у випадку, коли плата за видачу
сертифіката про введення об’єктів будівництва у експлуатацію не включена у
проектно-кошторисну документацію);
утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, в тому числі проведення
реконструкції застарілого житлового фонду;
надання якісних послуг з централізованого водопостачання, водовідведення;
створення та постійне оновлення інформаційної бази щодо належним чином
оформлених пропозицій нерухомості (з прив’язкою до існуючих і перспективних
комунікацій);

• навчання відповідальних працівників органів місцевого самоврядування навикам
роботи з інвесторами за кращими європейськими та світовими принципами;
• удосконалення системи обслуговування інвесторів, сприяння в процесах проходження
ними дозвільно-погоджувальних процедур на місцевому рівні.
4. Фінансове забезпечення Програми
4.1. Заходи з реалізації Програми передбачається фінансувати за рахунок коштів
державного і місцевого бюджетів, а також в рамках міжнародної технічної допомоги, з боку
міжнародних і вітчизняних фінансово-кредитних установ, позабюджетних фондів,
підприємств, організацій, громадських організацій, рекламодавців, спонсорів, зацікавлених
осіб в соціально-економічному розвитку міста Пустомити та села Наварія.
5. Очікувані результати виконання Програми
5.1. Очікуваними результатами реалізації Програми є:
• формування розвиненої інфраструктури та підвищення рівня інвестиційної
привабливості міста Пустомити та села Наварія;
• активізація залучення технічної допомоги через міжнародні організації та їх програми
співробітництва;
• покращення інформованості потенційних інвесторів про можливості вкладання
коштів у м. Пустомити та с.Наварія;
• просування інвестиційних проектів тощо;
• забезпечення розвитку міста у сфері житлово-комунального господарства;
• забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості,
покращення послуг з водопостачання, водовідведення;
• створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів з метою
технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та
розвитку комунальної інфраструктури;
• створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток
об'єктів житлово-комунального господарства.
5.2. Передбачається також за рахунок впровадження Програми збільшити
надходження до бюджету, досягти збільшення рівня зайнятості населення, створення нових
робочих місць, підвищити рівень презентаційної діяльності щодо інвестиційного потенціалу
міста, сформувати систему підтримки інвесторів та супроводу найбільш важливих
інвестиційних проектів на всіх стадіях їх реалізації, забезпечити розвиток інвестиційної
інфраструктури, організувати системне підвищення знань державних службовців у сфері
інвестиційної діяльності тощо.
6. Контроль за виконанням Програми
6.1. Основні напрямки і заходи Програми можуть коригуватися в період її дії з
урахуванням соціально-економічної ситуації в місті.
6.2. Координацію діяльності, пов’язану з виконанням Програми, аналіз та поточний
контроль ходу її реалізації здійснює заступник міського голови.
7. Джерела фінансування Програми
7.1. Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
державного та місцевого бюджетів, коштів підприємств та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством України.
7.2. Органи місцевого самоврядування забезпечують виконання Програми за рахунок
коштів з міського бюджету у межах видатків, передбачених на її реалізацію на відповідний
рік.
7.3. Підприємства та організації виконуватимуть Програму за рахунок власних
коштів, кредитів банків, коштів іноземних інвесторів, інших джерел фінансування.
7.4. Фінансування заходів може корегуватись відповідно до пропозицій,
представлених виконавцями.

7.5. Орієнтовний обсяг фінансування виконання заходів Програми наведений у
кошторисі видатків на виконання місцевої програми інвестиційного розвитку м.Пустомити
та с.Наварія у 2019 році.

Секретар міської ради

Андрій ЖИДАЧЕК

ПАСПОРТ
місцевої програми
інвестиційного розвитку міста Пустомити та села Наварія
у 2019 році
1.
Назва: Місцева програма інвестиційного розвитку міста Пустомити та села
Наварія у 2019 році.
2.
Підстава для розроблення: Закон України “Про місцеве самоврядування в
Україні”.
3.
Розробник Програми: Пустомитівська міська рада.
4.
Виконавець Програми: Пустомитівська міська рада.
5.
Учасники Програми: комунальне підприємство “Пустомитиводоканал”,
Пустомитівське МЖКП.
6.
Мета: розроблення та впровадження ефективної місцевої політики у сфері
інвестиційної діяльності, яка враховує особливості й тенденції розвитку міста Пустомити і
села Наварія та узгоджує їх потреби в інвестиціях з вимогами потенційних інвесторів до
об’єктів вкладення інвестицій.
7.
Обсяги фінансування: 18 767 600,00 грн., з них: коштів місцевого бюджету –
8 891 600,00, коштів субвенції з державного бюджету – 9 876 000,00 грн.. Обсяг
фінансування може змінитись протягом року у відповідності до прийнятих змін до міського
бюджету на 2019 рік.
8.
Термін реалізації програми: до кінця 2019 року.
9.
Очікувані результати виконання: формування розвиненої інфраструктури та
підвищення рівня інвестиційної привабливості міста Пустомити та села Наварія.
10.
Контроль за виконанням Програми: здійснює постійна комісія з питань
бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку та планування
Пустомитівської міської ради.

Секретар міської ради

Андрій ЖИДАЧЕК

Додаток №1
до Програми
Ресурсне забезпечення Програми інвестиційного розвитку
міста Пустомити та села Наварія у 2019 році
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Найменування заходу
Реконструкція очисних споруд м.Пустомити
Львівської області
Реконструкція водогону від водозабору
"Хоросно" до резервуару чистої води
м.Пустомити Львівської області (коригування)
Будівництво об’єкту первинної медико-санітарної
допомоги у сільській місцевості в с.Наварія
Пустомитівського району Львівської області
Реконструкція спортивних майданчиків із
штучним покриттям на вул.Д.Дяченко у
м.Пустомити Львівської області
Будівництво адміністративної будівлі
Пустомитівської міської ради на
вул.Грушевського у м.Пустомити
Пустомитівського району Львівської області
Реконструкція адміністративної будівлі під Центр
з надання адміністративних послуг за адресою:
Львівська область, м.Пустомити,
вул.Грушевського, 60
“Реконструкція громадського центру на
вул.Д.Дяченко, 17а в м.Пустомити Львівської
області. Коригування” (Експертиза ПКД)
Реставраційні роботи парку-пам’ятки садовопаркового мистецтва місцевого значення "Парк
ХІХ" в м.Пустомити Пустомитівського району
Львівської області
Плата за видачу сертифіката, про введення
об’єкта будівництва у експлуатацію
Реконструкція мережі вуличного освітлення на
вул.Вознесіння та вул.Шептицького у
м.Пустомити Пустомитівського району
Львівської області (ПКД)
ВСЬОГО:

Секретар міської ради

Обсяги
фінансування,
грн.

Виконавець
заходу

290 000,00

Пустомитівська
міська рада
КП
“Пустомитиводо
канал”
Пустомитівська
міська рада

3 200 000,00

Пустомитівська
міська рада

8 376 000,00
100 000,00

5 750 000,00

343 000,00

20 000,00

626 600,00

50 000,00

12 000,00

Пустомитівська
міська рада
Пустомитівська
міська рада
Пустомитівська
міська рада
Пустомитівська
міська рада
Пустомитівська
міська рада
Пустомитівське
МЖКП

18 767 600,00

Андрій ЖИДАЧЕК

