Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 1799
сорок восьма сесія сьомого демократичного скликання
04.10.2019р.
Про затвердження звіту
щодо виконання бюджету
Пустомитівської міської ради
за 9 місяців 2019 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Пустомитівської
міської ради за 9 місяців 2019 року, на підставі протоколу засідання постійної
депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціальноекономічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради від
03.10.2019 року, керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року
прийняти до відома.
2. Затвердити звіт про виконання бюджету Пустомитівської міської ради за 9
місяців 2019 року (згідно з додатками №1, №2, №3 та №4):
- по доходах, всього в сумі 35 603 046,82 грн., з них:
 доходи загального фонду в сумі 29 837 782,82 грн.,
в тому числі:
o інші субвенції з місцевого бюджету – 242 069,40 грн.;
o субвенція з місцевого бюджету на створення та ремонт
існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх
навчальних закладах усіх ступенів за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету – 2 500 000,00 грн.;
o субвенція
з
місцевого
бюджету
на
здійснення
природоохоронних заходів на об`єктах комунальної
власності за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету – 7 376 000,00 грн.;
 доходи спеціального фонду в сумі 5 765 264,00 грн..
- по видатках, всього в сумі 24 133 392,70 грн., з них:
 видатки загального фонду в сумі 13 641 286,95 грн.;
 видатки спеціального фонду в сумі 10 492 105,75 грн..
Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 1800
сорок восьма сесія сьомого демократичного скликання
04.10.2019
Про виконання бюджету
Пустомитівської міської ради
за січень-вересень 2019 року
та внесення змін до його показників
Взявши до уваги звернення, подані на розгляд комісії з питань бюджету,
фінансів, соціально-економічного розвитку та планування Пустомитівської
міської ради, та пропозиції міського голови, враховуючи лист-висновок
фінансового управління Пустомитівської районної державної адміністрації від
02.10.2019 року №2-33/28, на підставі протоколу засідання постійної
депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціальноекономічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради від
03.10.2019 року, керуючись п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу України, відповідно
до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести наступні зміни до показників бюджету Пустомитівської міської
ради на 2019 рік:
a.
збільшити загальний обсяг доходів міського бюджету за
результатами виконання дохідної частини загального фонду
бюджету міської ради за січень-вересень 2019 року в сумі 645 520,00
грн., а також привести річні планові показники доходів у
відповідність до фактичних надходжень згідно додатку №1 до цього
рішення;
b.
збільшити профіцит за загальним фондом міського бюджету на суму
132 920,00 грн. згідно додатку №2 до цього рішення;
c.
збільшити дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету на
суму 132 920,00 грн. згідно додатку №2 до цього рішення;
d.
збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету на суму
645 520,00 грн., зокрема, видатки загального фонду – на 512 600,00
грн., видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) – на 132 920,00
грн. згідно додатку №3 до рішення.
2. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 2019 рік згідно
додатку №4 до рішення.
3. Затвердити зміни в розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію
місцевих/ регіональних програм згідно додатку №5 до рішення.

4. Бухгалтерській службі міської ради внести відповідні зміни до річного і
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 комісії – І.
Бешлей).

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 1801
сорок восьма сесія сьомого демократичного скликання
04.10.2019
Про внесення змін до рішення сесії
міської ради від 14.12.2018 року №1407
“Про затвердження структури (штатного розпису)
та кошторису видатків на утримання апарату
виконавчого комітету Пустомитівської
міської ради на 2019 рік”
У зв’язку з внесенням змін до показників бюджету Пустомитівської міської
ради за результатами його виконання за січень-вересень 2019 року та
збільшенням видатків на утримання апарату міської ради, на підставі протоколу
засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, інвестицій,
соціально-економічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради
від 03.10.2019 року, керуючись п.5 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1.

2.

Затвердити кошторис видатків на утримання апарату Пустомитівської
міської ради на 2019 рік у новій редакції згідно з додатком №1 до цього
рішення.
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 04.10.2019 № 1801

Кошторис видатків на утримання апарату виконавчого
комітету Пустомитівської міської ради на 2019р.
Код

Назва видатків

2111
2120
2210

Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата водопостачання та
водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв та
інших комунальних послуг
Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів
розвитку
Інші поточні видатки
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

2240
2250
2272
2273
2274
2275
2282

2800
3110

Разом

Секретар міської ради

Загальний
фонд
4 742 100,00
1 077 500,00
187 215,00

Сума, грн.
Спеціальний
фонд

Разом
4 742 100,00
1 077 500,00
187 215,00

216 801,00
15 000,00
6 600,00

216 801,00
15 000,00
6 600,00

52 164,00
100 980,00
1 640,00

52 164,00
100 980,00
1 640,00

6 000,00

6 000,00

40 100,00

6 446 100,00

15 000,00

40 100,00
15 000,00

15 000,00

6 461 100,00

Андрій Жидачек

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 1802
сорок восьма сесія сьомого демократичного скликання
04.10.2019
Про затвердження окремих місцевих цільових
галузевих соціально-економічних програм
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
04.10.2019 року, 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:
1.1. місцеву програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
вулиць та доріг Пустомитівської міської ради на 2019 рік, затверджену
пп. 1.7. п.1 рішення Пустомитівської міської ради від 14.12.2018 №
1405 “Про затвердження місцевих цільових галузевих соціальноекономічних програм”, згідно з додатком №1;
1.2. місцеву програму фінансової підтримки комунальних підприємств на
території Пустомитівської міської ради на 2019 рік, затверджену пп.
1.8. п.1 рішення Пустомитівської міської ради від 14.12.2018 № 1405
“Про затвердження місцевих цільових галузевих соціальноекономічних програм”, згідно з додатком №2;
1.3. 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 №3;
1.4. місцеву програму розроблення містобудівної документації на
території Пустомитівської міської ради у 2019 році, затверджену пп.
1.11. п.1 рішення Пустомитівської міської ради від 14.12.2018 № 1405
“Про затвердження місцевих цільових галузевих соціальноекономічних програм”, згідно з додатком №4.
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, соціальноекономічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради
(голова І.Бешлей).

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Додаток № 1
до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
від «04» жовтня 2019 року № 1802

МІСЦЕВА ПРОГРАМА

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць та доріг
Пустомитівської міської ради на 2019 рік
1. Загальна характеристика Програми
1. Ініціатор розроблення Програми
Пустомитівська міська рада
2. Дата, номер і назва законодавчих
Ст.91 Бюджетного кодексу України, Закони України
документів щодо формування
“Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про
Програми
автомобільні дороги”, “Про джерела фінансування
дорожнього господарства України”
3. Розробник Програми
Пустомитівська міська рада
4. Відповідальний
Пустомитівська міська рада
виконавець Програми
5. Учасники Програми
Пустомитівське міське житлово-комунальне
підприємство
6. Термін реалізації Програми
2019 рік
7. Перелік місцевих бюджетів, які
Кошти міського бюджету
беруть участь у виконанні Програми
8 Загальний обсяг фінансових
1 987 230,00 грн.. Обсяг фінансування може змінитись
ресурсів, необхідних для реалізації протягом року у відповідності до прийнятих змін до
Програми
міського бюджету на 2019 рік.
9. Основні джерела фінансування
Кошти місцевого бюджету, інші джерела не
заборонені законодавством
1.1. Основними завданнями програми є ремонт та утримання вулиць і доріг міста.
З причин багаторічного недофінансування проведення капітальних і поточних
ремонтних робіт на сьогодні є незадовільним експлуатаційний стан більшості доріг місцевого
значення, які мають статус автодоріг місцевого значення і доріг комунальної власності,
більшість з яких уражена ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними.
Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток міста, не
забезпечує безпечних умов руху автомобільними дорогами міста та створює соціальну
напругу.
2. Мета Програми
Метою Програми є зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних
пригод, ступеня тяжкості наслідків ДТП для учасників дорожнього руху, забезпечення
ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг і проведення робіт з
ремонту та утримання автомобільних доріг міста Пустомити та села Наварія.
3. Основні напрями реалізації заходів Програми
3.1. Основним напрямом реалізації заходів цієї Програми є р озвиток мережі автомобільних
доріг шляхом ремонту та утримання доріг комунальної власності.
Відповідно до основних напрямів, стратегічним баченням щодо подальшого розвитку
автомобільних доріг та організації безпеки дорожнього руху є:
1) завершення розпочатих ремонтних робіт на дорогах міста;
2) проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах міста, що перебувають у
найгіршому стані та обслуговують найбільший потік машин.
4. Основні заходи програми
Об’єкт
Капітальний ремонт вулиці Зіновія Бабія в
м.Пустомити Львівської області (коригування)
Реконструкція вул.Лугової в м.Пустомити
Львівської області
Поточний ремонт асфальтобетонного
покриття на примиканні провулку Газового по

Обсяг фінансування,
грн..

Термін виконання

1 385 100,00

2019 рік

500 000,00

2019 рік

47 130,00

2019 рік

вул.Шевченка в місті Пустомити Львівської
області
“Капітальний ремонт дороги по вулиці
Наливайка від будинку №1 до будинку №27 в
м.Пустомити Пустомитівського району
Львівської області” (коригування та
експертиза ПКД)
“Реконструкція дороги на вул.Радоцинська в
м.Пустомити Львівської області”
(виготовлення ПКД)

25 000,00

2019 рік

30 000,00

2019 рік

5. Відповідальні виконавці Програми
5.1. Головним розпорядником коштів Програми є Пустомитівська міська рада
Львівської області.
5.2. Відповідальними виконавцями Програми в частині забезпечення робіт із ремонту
й утримання доріг комунальної власності та виконання заходів з підвищення безпеки руху на
цих дорогах є Пустомитівська міська рада, учасник Програми – Пустомитівське МЖКП.
6. Фінансування Програми
6.1. Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок загального та спеціального
фонду бюджету Пустомитівської міської ради та інших джерел, не заборонених чинним
законодавством. Обсяг фінансових ресурсів на реалізацію Програми визначається при
затвердженні (уточненні) показників міського бюджету і впродовж року, у разі потреби, може
уточнюватися.
6.2. На вимогу депутатів інформація про використання коштів та виконані роботи в
розрізі об'єктів, за необхідності надання копій підтверджувальних документів, подається у
формі звіту для заслуховування на сесії міської ради.
7. Контроль за ходом виконання Програми
7.1. Контроль за виконанням Програми утримання та розвитку системи вуличного
відеоспостереження на території Пустомитівської міської ради на 2019 рік покладається на
постійну депутатську комісію міської ради з питань комунального майна, житловокомунального господарства, благоустрою та екології (голова – Житницька Н. Ю.).
8. Очікувані результати виконання Програми
8.1. Виконання Програми забезпечить:
- підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зменшення кількості постраждалих
унаслідок ДТП;
- зниження показників кількості ДТП та постраждалих у них, у тому числі з важкими
наслідками та дитячого травматизму;
- зменшення місць концентрації ДТП;
- збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування;
- покращення транспортного і пішохідного сполучення;
- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту на аварійних ділянках доріг
комунальної власності шляхом проведення на них ремонтних робіт.
Секретар міської ради

Андрій ЖИДАЧЕК
Додаток № 2
до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
від «04» жовтня 2019 року № 1802

МІСЦЕВА ПРОГРАМА
фінансової підтримки комунальних підприємств на території
Пустомитівської міської ради у 2019 році
І. Загальні положення та характеристики

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств на території
Пустомитівської міської ради у 2019 році (надалі Програма) розроблена на підставі ст.91
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про житлово-комунальні послуги”.
Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко
потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансовогосподарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню
майна міської комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази,
забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.
Комунальне господарство на території міської ради в теперішній час обслуговують 2
підприємства комунальної власності:
- Пустомитівське
міське
житлово-комунальне
підприємство
(скорочено
–
Пустомитівське МЖКП);
- Комунальне
підприємство
“Пустомитиводоканал”
(скорочено
–
КП
“Пустомитиводоканал”).
Дані комунальні підприємства є стратегічно важливими підприємствами для громад
міста Пустомити та села Наварія, так як забезпечують дані населені пункти централізованим
водопостачанням та водовідведенням, послугами по обслуговуванню житлових будинків,
прибудинкової території, і при цьому знаходяться у важкому фінансовому стані.
Основним напрямком роботи комунальних підприємств залишається вжиття заходів
для виробництва та реалізації якісних послуг населенню з метою створення сприятливих умов
для його життєдіяльності.
Важливою проблемою в функціонуванні комунальних підприємств на сьогодні
залишається накопичення кредиторської та дебіторської заборгованості, що негативно
впливає на поточну діяльність підприємств, дестабілізує їх роботу і, як наслідок, призводить
до зниження якісних і кількісних показників наданих послуг. Основними причинами наявності
значних сум заборгованості стали:
- обмеженість обігових коштів на підприємствах для здійснення поточної діяльності;
- низький рівень платоспроможності населення;
- обмеженість коштів на підприємствах для проведення капітальних вкладень.
Негативно впливає на якість послуг, які виробляють і надають комунальні
підприємства, низький рівень інвестицій в житлово-комунальне господарство та обмеженість
обігових коштів підприємств. На сьогодні комунальні підприємства перебувають у кризовому
стані, про що, в першу чергу, свідчить збитковість їх роботи, а незадовільний фінансовий стан
не дозволяє своєчасно модернізувати систему комунальних підприємств і забезпечити
споживачів якісними комунальними та іншими послугами, спричиняє погіршення технічного
стану виробничих потужностей та підвищення рівня аварійності об’єктів.
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Сфера дії даної Програми охоплює комунальні підприємства, засновником яких є
Пустомитівська міська рада та діяльність яких спрямована на надання послуг по утриманню
будинків, споруд та прибудинкових територій, надання послуг по водопостачанню водовідведенню.
Комунальне господарство є однією з найважливіших сфер діяльності від ефективності
роботи якої залежить життєдіяльність будь-якого населеного пункту. Все інженерне
обладнання міських шляхів та споруд на них, прибудинкові території та території загального
користування, житлові будинки, водопровідні мережі потребують постійного і належного
утримання, на що в свою чергу потрібні значні кошти.
Комунальні підприємства перебувають у кризовому стані. Аналізуючи ситуацію на
ринку товарів та послуг, спостерігається постійне значне підвищення мінімальної заробітної
плати та цін в порівнянні з минулими роками, зокрема 2016 - 2018 роками, а саме: ціна на газ,
дизельне паливо, автозапчастини; електроенергія, водопостачання та водовідведення, і т.д.,
про що, в першу чергу, свідчить збитковість їх роботи, а незадовільний фінансовий стан не
дозволяє своєчасно модернізувати систему надання комунальних послуг територіальним
громадам і забезпечити споживачів якісними комунальними та іншими послугами, що
спричиняє погіршення технічного стану транспортних засобів.

Без належної фінансової підтримки неможливе ефективне функціонування
комунальних підприємств на території Пустомитівської міської ради.
Виникає гостра потреба у наданні комунальним підприємствам фінансової підтримки з
міського бюджету.
Саме на вирішення цих проблем і спрямована Програма.
ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств
відповідно до їх функціональних призначень, виконання зобов’язань з виплати заробітної
плати працівникам, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд та
інженерних мереж шляхом фінансової підтримки господарських суб’єктів, які перебувають у
комунальній власності територіальних громад міста Пустомити та села Наварія.
IV. Завдання та напрями виконання Програми
Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде надаватися
фінансова допомога:
- сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами
своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам міста;
- придбання матеріалів для проведення робіт з підготовки житлового фонду комунальної
власності до роботи в осінньо-зимовий період;
- придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності експлуатації
інженерних мереж (водопроводів, доріг та тротуарів, тощо);
- залучення підрядних організацій (зокрема, для проведення поточного ремонту
водопровідно-каналізаційних мереж та ін.);
- отримання спеціальних дозволів (ліцензій), необхідних для ведення господарської
діяльності;
- покращення стану розрахунків підприємств за спожиті енергоносії, паливно-мастильні
матеріали, запасні частини на спеціальну техніку, погашення заборгованості по
податках і зборам;
- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;
- проведення технічної інвентаризації комунального майна;
- виготовлення технічної документації на багатоквартирні житлові будинки, які
знаходяться на балансі Пустомитівського МЖКП;
- залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження
рівня аварійності об’єктів;
- придбання малоцінних і швидкозношуваних предметів та малоцінних необоротних
активів, які будуть задіяні у виробництві послуг;
- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.
Здійснення внесків до статутних фондів комунальних підприємств буде проводитись
на такі основні завдання:
- зміцнення матеріальної бази підприємств;
- придбання техніки, обладнання;
- придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних робіт,
подолання наслідків надзвичайних ситуацій;
- придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення господарських
потреб підприємств;
- придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання;
- проведення інших видатків, які належать до капітальних витрат.
V. Джерела та обсяги фінансування Програми
Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам надасть можливість
забезпечити стабільність їх роботи.
Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам буде здійснюватись двома
напрямками:

1) надання фінансової допомоги на поточні видатки підприємств за рахунок загального
фонду міського бюджету;
2) здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства за рахунок
бюджету розвитку міського бюджету.
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється на підставі наданих
комунальними підприємствами клопотань з наведеними обґрунтуваннями щодо необхідності
відповідної фінансової підтримки, за рахунок коштів місцевого бюджету.
Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних призначень
на її виконання, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік.
Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету
може змінюватись відповідно до рішень міської ради про внесення змін до бюджету міської
ради на відповідний рік, виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пустомитівської
міської ради.
Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Пустомитівська міська
рада.
Учасниками Програми та одержувачами коштів є комунальні підприємства:
Пустомитівське МЖКП, КП “Пустомитиводоканал”.
VI. Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на
реалізацію Програми
Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів надається комунальним
підприємствам, засновником яких є Пустомитівська міська рада, на безповоротній основі для
забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної
дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних
послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста Пустомити
та села Наварія і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених
підприємств відповідно до затверджених міською радою місцевих програм.
Фінансова підтримка надається виключно в межах бюджетних призначень,
встановлених рішенням міської ради про бюджет Пустомитівської міської ради на відповідний
рік за цією Програмою, та в межах надходжень до місцевого бюджету.
Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам, які включені до мережі
головного розпорядника коштів міського бюджету як одержувачі бюджетних коштів та
використовується відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання
бюджетних коштів.
Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття (відшкодування)
поточних витрат комунальних підприємств, які виникають в процесі господарської діяльності,
напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у разі якщо такі витрати не
покриваються доходами підприємства;
Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів міського бюджету витрати
комунальних підприємств:
- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними договорами (окрім
винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха);
- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової
роботи і фізкультурної роботи;
- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до
бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені;
- на надання спонсорської і благодійної допомоги;
- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком
діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства а відповідає меті і
завданням Програми.
VII. Очікувані результати від реалізації Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- безперебійну, стабільну та беззбиткову роботу комунальних підприємств відповідно
до їх функціональних призначень і тим самим забезпечить життєдіяльність міста Пустомити
та села Наварія;
- впорядкування розрахунків підприємств з енергопостачальними організаціями за
спожиті в процесі виробництва послуг енергоносії (природний газ, електроенергія, питна вода)
та скороченню у разі наявності кредиторської заборгованості;
- своєчасне проведення розрахунків з бюджетами всіх рівнів по податкам і зборам;
- покращення якісних і кількісних показників наданих підприємствами комунальної
власності послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,
централізованого водопостачання та водовідведення, інших комунальних послуг;
- своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати та нарахувань на неї;
- підвищення надійності роботи виробничих потужностей комунальних підприємств;
- дотримуватись нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні послуг.
VIII. Координація та контроль за виконанням Програми
Координацію діяльності, пов’язану з виконанням Програми, аналіз та поточний
контроль ходу її реалізації здійснює заступник міського голови.
Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цій Програмі, є нецільовим
використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним
законодавством.
Комунальні підприємства, які отримують фінансову підтримку з міського бюджету за
результатами своєї діяльності, подають щомісяця до 20 числа місяця, що настає за звітним,
головному розпоряднику коштів міського бюджету фінансові звіти з пояснювальною
запискою.
Відповідно до ст.8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
України” керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за
організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх
господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів,
регістрів і звітності.
Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних
коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
Секретар міської ради

Андрій ЖИДАЧЕК

ПАСПОРТ
місцевої програми
фінансової підтримки комунальних підприємств на території Пустомитівської
міської ради у 2019 році
1. Назва: Місцева програма фінансової підтримки комунальних підприємств на території
Пустомитівської міської ради у 2019 році.
2. .Підстава для розроблення: ст.91 Бюджетного кодексу України, Закон України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про житлово-комунальні послуги”.
3. Розробник Програми: Пустомитівська міська рада.
4. Виконавець Програми: Пустомитівська міська рада.
5. Учасники Програми: Пустомитівське МЖКП, КП “Пустомитиводоканал”.
6. Мета: забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств відповідно до їх
функціональних призначень, виконання зобов’язань з виплати заробітної плати
працівникам, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд та
інженерних мереж шляхом фінансової підтримки господарських суб’єктів, які
перебувають у комунальній власності територіальних громад міста Пустомити та села
Наварія.

7. Обсяги фінансування: 2 710 250,00 грн. коштів місцевого бюджету. 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: безперебійна, стабільна та беззбиткова робота
комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень, забезпечення
життєдіяльності міста Пустомити та села Наварія.
10. Контроль за виконанням: здійснює постійна комісія Пустомитівської міської ради з
питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та
екології.
Секретар міської ради

Андрій ЖИДАЧЕК

Додаток №1
до Програми

Ресурсне забезпечення
місцевої програми фінансової підтримки комунальних підприємств
на території Пустомитівської міської ради у 2019 році
№
п/п

Найменування заходу

1

Надання фінансової підтримки Пустомитівському
МЖКП, зокрема, для:
проведення поточного ремонту дахів комунальних
багатоквартирних будинків
виготовлення технічної документації на багатоквартирні
житлові будинки, які знаходяться на балансі ПМЖКП
Надання фінансової підтримки КП
“Пустомитиводоканал”, зокрема, для:

1.1.
1.2.
2.

Обсяги
фінансування,
грн.
125 000,00
100 000,00
25 000,00
1 962 150,00

2.1.

придбання матеріалів

51 570,00

2.2.

проведення поточних ремонтів водопровідно-каналізаційних
мереж м.Пустомити
отримання спеціального дозволу на користування надрами,
терміном на 20 років
проведення поточного ремонту електрообладнання

982 480,00

придбання запчастин для канало-промивочної машини
(рукав)

30 400,00

2.3.
2.4.
2.5.

630 000,00
57 700,00

2.6.

оплати заробітної плати

40 000,00

2.7.

покращення фінансового стану підприємства (виплата
заробітної плати та нарахувань на оплату праці)
Здійснення внесків до статутного фонду комунальних
підприємств, зокрема, для:
Пустомитівського МЖКП

170 000,00

придбання основних засобів

100 000,00

придбання мотокос

17 400,00

КП “Пустомитиводоканал”

505 700,00

асенізаційна машина на базі МАЗа (співфінансування з
міського бюджету)
придбання обладнання для організації системи моніторингу
рівня в резервуарі чистої води
придбання основних засобів (трансформатор)

240 000,00

3
3.1.

3.2.

Всього

623 100,00
117 400,00

180 700,00
85 000,00
2 710 250,00

Секретар міської ради

Андрій ЖИДАЧЕК

Додаток № 3
до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
від «04» жовтня 2019 року № 1802

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: 27 706 533,00 грн., з них: коштів місцевого бюджету –
8 994 250,00, коштів субвенції з державного бюджету – 18 712 283,00 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 (ПКД + експертиза ПКД)
“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

Обсяги
фінансування,
грн.

Виконавець
заходу

290 000,00

Пустомитівська
міська рада
КП
“Пустомитиводо
канал”
Пустомитівська
міська рада

5 499 697,00

Пустомитівська
міська рада

14 362 586,00
100 000,00

5 750 000,00

362 275,00

20 000,00

1 176 600,00

50 000,00
19 455,00

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

11

м.Пустомити Пустомитівського району
Львівської області (ПКД + експертиза ПКД)
Будівництво каналізаційної мережі кварталів
забудови південної частини м.Пустомити
Львівської області (експертиза ПКД)
ВСЬОГО:

Секретар міської ради

75 920,00

Пустомитівська
міська рада

27 706 533,00

Андрій ЖИДАЧЕК

Додаток № 4
до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
від «04» жовтня 2019 року № 1802

МІСЦЕВА ПРОГРАМА
розроблення містобудівної документації
на території Пустомитівської міської ради
на 2019 рік
1. Загальні положення
1.1. Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та
затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних
планів території, їх оновленням та внесенням змін до них.
Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на
місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та
забудови населеного пункту.
Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану
населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.
Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і
функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної
організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених
для комплексної забудови чи реконструкції.
На підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може
розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних
потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території.
1.2. Правовою основою даної Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс
України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи
містобудування”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про відходи”, інші
законодавчі та нормативні акти з питань розробки схем та проектних рішень масового
застосування.
2. Мета програми
2.1. Головною метою програми є розроблення (оновлення) містобудівної документації
сучасного рівня для планомірного та якісного вирішення питань з реалізації місцевих інтересів
під час планування, забудови та іншого використання територій міста Пустомити та села
Наварія.
3. Основні заходи

3.1. Основні заходи, здійснення яких передбачає дана Програма:
- здійснення комплексу заходів з розробки містобудівної документації території міста
Пустомити та села Наварія;
- розроблення детальних планів території;
- здiйснення функцiонального розподiлу земель i визначення цільового призначення
земельних дiлянок;
- вирiшення питань змiни використання i забудови земельних ділянок фiзичними та
юридичними особами;
- встановлення умов використання та забудови земельних дiлянок;
- розроблення схеми санітарного очищення м.Пустомити та с. Наварія;
- проведення топографо-геодезичних робіт у м.Пустомити та с.Наварія.
4. Фінансування програми
4.1. Фінансування заходів здійснюється за рахунок:
- коштів бюджету Пустомитівської міської ради;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
5. Очікувані результати виконання програми
5.1 Розроблення містобудівної документації на території Пустомитівської міської
ради спрямоване на вирішення проблемних питань щодо розвитку території міста Пустомити
та села Наварія, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму
забудови територій даних населених пунктів.
Реалізація програми буде сприяти додержанню норм містобудівного та земельного
законодавства при регулюванні використання територій шляхом забезпечення дотримання
рішення затвердженої містобудівної документації. Це дасть можливість розташовувати та
проектувати нове будівництво, здійснювати реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт
об’єктів містобудування, упорядковувати території, проводити вибір, вилучення (викуп),
надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб.

Секретар міської ради

Андрій ЖИДАЧЕК

ПАСПОРТ
місцевої програми
розроблення містобудівної документації на території
Пустомитівської міської ради на 2019 рік
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Назва: Місцева програма розроблення містобудівної документації на території
Пустомитівської міської ради на 2019 рік.
Підстава для розроблення: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”.
Розробник Програми: Пустомитівська міська рада.
Виконавець Програми: Пустомитівська міська рада.
Мета: розроблення (оновлення) містобудівної документації сучасного рівня для
планомірного та якісного вирішення питань з реалізації місцевих інтересів під час
планування, забудови та іншого використання територій міста Пустомити та села
Наварія.
Обсяги фінансування: 226 500,00 грн. коштів місцевого бюджету. Обсяг
фінансування може змінитись протягом року у відповідності до прийнятих змін до
міського бюджету на 2019 рік.
Термін реалізації програми: до кінця 2019 року.

8.

9.

Очікувані результати виконання: вирішення проблемних питань щодо розвитку
території міста, раціонального використання ресурсів та встановлення
відповідного режиму забудови територій даних населених пунктів.
Контроль за виконанням: здійснює постійна комісія Пустомитівської міської
ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва.

Секретар міської ради

Андрій ЖИДАЧЕК
Додаток №1
до Програми

Ресурсне забезпечення Програми
розроблення містобудівної документації
на території Пустомитівської міської ради на 2019 рік
№
п/п

Найменування заходу

1

Розроблення містобудівної документації,
зокрема:
Розроблення детального плану території
дошкільної установи №1 м.Пустомити
Розроблення детального плану території
дошкільної установи №2 м.Пустомити
Розроблення детального плану території
дошкільної установи №3 м.Пустомити

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

2

Розроблення детальних планів територій, право
власності/ оренди на які будуть продані після
проведення аукціону
Розроблення детального плану території під
індивідуальне житлове будівництво для учасників
АТО
Розроблення схеми санітарного очищення
м.Пустомити та с. Наварія
Загалом

Секретар міської ради

Обсяги
фінансування,
грн.
206 000,00

Виконавець
заходу

21 000,00

Пустомитівська
міська рада
Пустомитівська
міська рада
Пустомитівська
міська рада

21 000,00
31 000,00
47 000,00

Пустомитівська
міська рада

86 000,00

Пустомитівська
міська рада

20 500,00

Пустомитівська
міська рада

226 500,00

Андрій ЖИДАЧЕК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 1803
сорок восьма сесія сьомого демократичного скликання
04.10.2019
Про внесення змін до рішення сесії
Пустомитівської міської ради від 26.02.2019 року
№1481 “Про здійснення попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”
Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету
Міністрів України №117 від 23.04.2014р. “Про здійснення попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”, на підставі
протоколу засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів,
інвестицій, соціально-економічного розвитку та планування Пустомитівської
міської ради від 03.10.2019 року, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення сесії Пустомитівської міської ради від 26.02.2019
року №1481 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг,
що закуповуються за бюджетні кошти” доповнивши пункт 2 частини 1
рішення абзацом восьмим наступного змісту:
- Реставраційні роботи парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Парк ХІХ» в м.Пустомити Пустомитівського
району Львівської області (Коригування).
2. 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

