Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 1864
п’ятдесять перша сесія сьомого демократичного скликання
21.11.2019 р.
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
площею 4,8200 га для продажу права оренди
на неї на земельних торгах (аукціоні)
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 4,8200 га (кадастровий номер 4623610100:01:009:0023) для продажу
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код згідно КВЦПЗ –
11.02) у м.Пустомити, яка розташована між автодорогою державного значення
Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі та землекористуванням Львівської
залізниці у м. Пустомити, виготовлений ФОП Білінська Світлана Іванівна, на
підставі протоколу засідання постійної депутатської комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва Пустомитівської
міської ради від 21.11.2019 р., керуючись ст. ст. 12, 93, 134-138, 207 Земельного
кодексу України, ст.26, ч.6 ст.46, п.п.3 ч.3 ст.50 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.4 Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 4,8200 га (кадастровий номер 4623610100:01:009:0023) для
продажу права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості (код згідно КВЦПЗ – 11.02) у м.Пустомити, яка
розташована між автодорогою державного значення Т-14-16 ЛьвівПустомити-Меденичі та землекористуванням Львівської залізниці у
м. Пустомити.
2. Виконавчому комітету Пустомитівської міської ради подати на
оформлення та реєстрацію права комунальної власності територіальної
громади м.Пустомити в особі Пустомитівської міської ради на земельну
ділянку площею 4,8200 га (кадастровий номер 4623610100:01:009:0023)

для продажу права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості (код згідно КВЦПЗ – 11.02), яка розташована між
автодорогою державного значення Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі та
землекористуванням Львівської залізниці у м. Пустомити.
3. Затвердити розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва
земельної ділянки площею 4,8200 га (сіножать), яка розташована між
автодорою державного значення Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі та
землекористуванням Львівської залізниці у м. Пустомити в сумі
321 186,92 грн.
4. Переможцю земельних торгів сплатити втрати сільськогосподарського
виробництва у встановлений законодавством термін.

Секретар міської ради

Андрій ЖИДАЧЕК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 1865
п’ятдесять перша сесія сьомого демократичного скликання
21.11.2019 р.
Про продаж права оренди земельної ділянки,
яка розташована між автодорогою державного значення
Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі та землекористуванням
Львівської залізниці у м. Пустомити
З метою продажу права оренди земельної ділянки на земельних торгах
(аукціоні), на підставі протоколу засідання постійної депутатської комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради від 21.11.2019 р., керуючись ст. ст. 12, 122,127,
134-139, 207 Земельного кодексу України, ст.26, ч.6 ст.46, п.п.3 ч.3 ст.50 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Пустомитівська міська рада
вирішила:
1.Включити земельну ділянку площею 4,8200 га, (кадастровий номер
4623610100:01:009:0023) для продажу права оренди на неї на земельних торгах
(аукціоні) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості (код згідно КВЦПЗ – 11.02), яка розташована між автодорогою
державного
значення
Т-14-16
Львів-Пустомити-Меденичі
та
землекористуванням Львівської залізниці у м. Пустомити в перелік земельних
ділянок, права на які виставляються на земельні торги.
2. Продати на земельних торгах (далі аукціон) право оренди земельної ділянки
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код
згідно КВЦПЗ – 11.02), площею 4,8200 га, (кадастровий номер
4623610100:01:009:0023), яка розташована між автодорогою державного
значення Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі та землекористуванням
Львівської залізниці у м. Пустомити (надалі земельна ділянка).
3. Затвердити:
3.1. Строк оренди земельної ділянки 49 (Сорок дев’ять) років.
3.2. Стартову ціну лота (стартовий розмір річної орендної плати земельної
ділянки) в розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки.
3.3. Крок аукціону 0,5 % відсотка від стартової ціни лота.
3.4. Гарантійний внесок в розмірі 5 % відсотків від стартової ціни лота.
3.5. Умови продажу права оренди земельної ділянки:

- переможець аукціону відшкодовує Пустомитівській міській раді втрати
сільськогосподарського виробництва в сумі 321 186,92 грн. у термін
визначений чинним законодавством;
- переможець аукціону відшкодовує виконавцю земельних торгів витрати,
пов’язані із організацією та проведенням земельних торгів (аукціону),
відповідно до вимог чинного законодавства.
- річна орендна плата земельної ділянки, визначена за результатами земельних
торгів, та витрати на підготовку та проведення земельних торгів сплачуються
переможцем аукціону протягом трьох банківських днів з дня укладення
договору оренди;
- перегляд орендної плати сторонами договору відбувається один раз у п’ять
років;
- орендар за письмовим погодженням з орендодавцем може передавати
земельну ділянку в суборенду;
- гарантійний внесок, сплачений переможцем, зарахувати до річної орендної
плати, визначеної за результатами земельних торгів;
- договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню у день проведення
аукціону;
- договір оренди не підлягає страхуванню;
- витрати по укладанню договору оренди земельної ділянки покладаються на
переможця аукціону.
- переможець торгів має право на викуп земельної ділянки при умові виконання
абзацу 2 ч.2 ст.134 Земельного кодексу України.
4. Виконавчому комітету Пустомитівської міської ради забезпечити організацію
проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки несільськогосподарського призначення, в порядку
визначеному чинним законодавством.
5.Визначити місцем проведення земельних торгів – приміщення
Пустомитівської міської ради Львівської області за адресою: м. Пустомити, вул.
М.Грушевського,буд.42.
6. Дату та час проведення земельних торгів у формі аукціону визначити
виконавцю земельних торгів за погодженням з організатором земельних торгів.
7. Доручити міському голові Серняку О.В. бути присутнім на земельних торгах
у формі аукціону, підписати Протокол земельних торгів від імені
Пустомитівської міської ради, укласти договір оренди земельної ділянки
несільськогосподарського призначення з Переможцем земельних торгів.
8. Переможцю земельного аукціону:
8.1. Приступити до освоєння земельної ділянки після повної сплати річної
орендної плати, державної реєстрації права оренди на земельну ділянку та
використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.
8.2. Виконувати обов’язки користувача земельної ділянки згідно з вимогами
ст. 96 Земельного кодексу України.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва
Пустомитівської міської ради.
Секретар міської ради

Андрій ЖИДАЧЕК

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області

РІШЕННЯ № 1866
п’ятдесят перша сесія сьомого демократичного скликання
21.11.2019
Про затвердження окремих місцевих цільових
галузевих соціально-економічних програм
у новій редакції
У зв’язку з внесенням змін до окремих напрямів видатків
Пустомитівської міської ради, на підставі протоколу засідання постійної
депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціальноекономічного розвитку та планування Пустомитівської міської ради від
21.11.2019 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 регулювання земельних відносин на території
Пустомитівської міської ради на 2019 рік, затверджену пп. 1.9. п.1
рішення Пустомитівської міської ради від 14.12.2018 № 1405 “Про
затвердження місцевих цільових галузевих соціально-економічних
програм”, згідно з додатком №1;
1.2. 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 №2.
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).
Секретар міської ради

Андрій ЖИДАЧЕК

Додаток № 1
до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
від «21» листопада 2019 року № 1866

МІСЦЕВА ПРОГРАМА
регулювання земельних відносин
на території Пустомитівської міської ради
на 2019 рік
1. Обгрунтування програми

1.1 Земля, що знаходиться в комунальній власності, є головною складовою
ресурсного потенціалу і основою економічного розвитку міста Пустомити та села
Наварія, оскільки саме плата за землю, складовою якої є орендна плата та продаж
земельних ділянок, і є одним із основних джерел наповнення міського бюджету.
На сьогодні ситуація щодо володіння, користування і розпорядження землею
залишається складною і такою, що вимагає поліпшення.
Найгострішими проблемами є:
 встановлення меж міста Пустомити відповідно до перспектив його
територіального розвитку;
 проведення інвентаризації земель на території Пустомитівської міської ради;
 розвиток ринкових земельних відносин, актуалізація нормативної грошової
оцінки земель міста Пустомити.
Цільовою групою програми є громадяни, суб’єкти підприємницької
діяльності, які сплачують орендну плату за земельні ділянки державної та
комунальної власності, вони ж являються кінцевими бенефіціарами програми.
1.2. В системі екологічної безпеки охорона, зберігання та використання
земельних ресурсів на основі нормативно-правових актів є важливим елементом
національної безпеки. В цьому аспекті ефективне використання земельних, водних і
виробничих ресурсів України є завданням державного значення.
1.3. Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс
України, Земельний кодекс України, Закони України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, "Про оцінку земель", “Про землеустрій”, “Про охорону земель”, інші
законодавчі та нормативні акти з питань регулювання земельних відносин.
2. Мета програми
2.1. Метою програми є здійснення соціально-економічних та екологічних
заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин, зокрема тих, що
стосуються охорони та раціонального використання земель.
2.2. Програма спрямована на реалізацію державної політики України щодо
забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту земель, збереження
ландшафтного і біологічного різноманіття.
3. Основні заходи
3.1. Система заходів, які передбачені Програмою, являє собою комплекс
взаємопов'язаних технічних, організаційних, технологічних, господарських,
екологічних та інших заходів, що направлені на ефективне використання земель та їх
охорону.

3.2. Основними складовими частинами комплексу робіт і заходів проведення
земельної реформи, які відносяться до землевпорядного забезпечення, являються
наступні:
- інвентаризація земель несільськогосподарського призначення;
- розроблення проекту землеустрою щодо зміни меж міста Пустомити;
- встановлення меж прибережних захисних смуг водних об’єктів;
- визначення меж прибудинкових територій;
- заходи з охорони земель щодо збереження, відтворення та забезпечення
раціонального використання земельних ресурсів;
- виготовлення технічної документації з продажу земельних ділянок
комунальної власності або прав на них (оренди) на конкурсних засадах у
формі аукціонів;
- виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких
розташовані та будуть будуватися об’єкти комунальної власності міської
ради;
- виготовлення планів земельно-господарського устрою населених пунктів;
- проведення експертної грошової оцінки при продажі земельних ділянок
(згідно статті 128 Земельного кодексу України);
- повернення коштів за підготовку документів для продажу на аукціоні;
- виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
передачі у комунальну власність територіальної громади;
- виготовлення комунальними підприємствами Пустомитівської міської ради
проектів землеустрою;
- підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або
прав (оренди) на них комунальної власності на продаж на земельних торгах.
ІV. Фінансування програми
4.1. Фінансування програми здійснюється за рахунок:
- коштів бюджету Пустомитівської міської ради;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
V. Очікувані результати виконання Програми
5.1. Реалізація заходів, передбачених Програмою, дозволить здійснювати
використання та охорону земель на якісно новому рівні, захист земель від шкідливого
впливу, розвиток ринку земель тощо, що в свою чергу надасть можливість зберегти та
використовувати землю як складову частину природного ресурсу та територіального
базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання
економіки держави.

Секретар міської ради

Андрій Жидачек

ПАСПОРТ
місцевої програми
регулювання земельних відносин
на території Пустомитівської міської ради
на 2019 рік
1. Назва: Місцева програма регулювання земельних відносин на території
Пустомитівської міської ради на 2019 рік.
2. Підстава для розроблення: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про
місцеве самоврядування в Україні”.
3. Розробник Програми: Пустомитівська міська рада.
4. Виконавець Програми: Пустомитівська міська рада.
5. Учасники Програми: Пустомитівське МЖКП, КП “Пустомитиводоканал”.
6. Мета: здійснення соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих
на регулювання земельних відносин.
7. Обсяги фінансування: 114 840,00 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: збільшення ефективності використання
земельних ресурсів Пустомитівської міської ради та підвищення охорони
земель.
10. 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
регулювання земельних відносин на території
Пустомитівської міської ради на 2019 рік
№
п/п

Найменування заходу

1

Виготовлення проектів землеустрою, зокрема:

1.1.

Виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для обслуговування
будівлі народного дому на вул.Лісневицькій, 21 в
м.Пустомити
Виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для обслуговування
будівлі народного дому на вул.Глинській, 42 в
м.Пустомити
Виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для обслуговування
будівлі народного дому на вул.Львівській, 10 в
с.Наварія
Виготовлення техдокументації із землеустрою
щодо встановлення меж частини земельної
ділянки, на яку поширюється право сервітуту для
проїзду на транспортному засобу по наявному
шляху
на
користь
вуличного
комітету
м.Пустомити “Привокзальний” в м.Пустомити
Виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва та
обслуговування
об’єктів
туристичної
інфраструктури
та
закладів
громадського
харчування за адресою: Львівська обл.,
Пустомитівський р-н, с.Наварія, вул.Львівська, 1
Виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки під міським
стадіоном на вул.Грушевського у м.Пустомити
Виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення
у
постійне
користування
комунальному
підприємству
“Пустомитиводоканал” для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель і споруд технічної інфраструктури
(виробництва та розподілення газу, постачання
пари та гарячої води, зберігання, очищення та
розподілення води) земельної ділянки, яка
розташована на вул.Шкільній у с.Наварія
Виготовлення
технічної
документації
із
землеустрою щодо інвентаризації земельної
ділянки, яка розташована за адресою: Львівська
обл., м.Пустомити, вул.Фабрична
Виготовлення
технічної
документації
із
землеустрою щодо інвентаризації земельної
ділянки, яка розташована за адресою: Львівська
обл., м.Пустомити, вул.Грушевського

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Обсяги
фінансування,
грн.
86 000,00

Виконавець
заходу

7 000,00

Пустомитівська
міська рада

7 000,00

Пустомитівська
міська рада

5 300,00

Пустомитівська
міська рада

5 200,00

Пустомитівська
міська рада

10 500,00

Пустомитівська
міська рада

25 000,00

Пустомитівське
МЖКП

6 000,00

КП “Пустомитиводоканал”

6 000,00

Пустомитівська
міська рада

6 000,00

Пустомитівська
міська рада

1.10

2

3

Виготовлення
технічної
документації
із
землеустрою щодо інвентаризації земельної
ділянки, яка розташована за адресою: Львівська
обл., м.Пустомити, вул.Козацька
Проведення експертної грошової оцінки при
продажі земельних ділянок (згідно статті 128
Земельного кодексу України)
Оформлення права власності на земельну ділянку
несільськогосподарського призначення (сплата
адміністративного збору за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень)
Загалом

8 000,00

Пустомитівська
міська рада

25 000,00

Пустомитівська
міська рада

3 840,00

Пустомитівська
міська рада

114 840,00

Секретар міської ради

Андрій Жидачек

Додаток № 2
до рішення сесії
Пустомитівської міської ради
від «21» листопада 2019 року № 1866
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: 27 702 693,00 грн., з них: коштів місцевого бюджету
– 8 990 410,00 грн., 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

11

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
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

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

46 160,00

19 455,00

75 920,00

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

27 702 693,00

Андрій Жидачек

