
ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №194 

від 09 серпня 2012 року  
 
Про порядок денний ХVІ сесії районної ради  

 Золочівська районна рада VІ демократичного скликання 
В И Р І Ш И Л А : 

Затвердити порядок денний ХVІ сесії районної ради: 
1. Про суспільно-політичну ситуацію, яка склалася в Україні у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про засади державної мовної політики». 
2. Про затвердження списку присяжних для Золочівського районного суду 

Львівської області. 
3. Про затвердження технічних документацій з нормативних грошових оцінок 

земельних ділянок  на території сільських рад району (за межами населених пунктів). 
 4. Про надання дозволу на розроблення детального плану території 
господарського двору  села Сасів (за межами населеного пункту). 
 5. Про надання згоди  МКП «Золочівводоканал»  на використання надр з метою 
їх геологічного вивчення та дослідно-промислову розробку питних підземних вод 
Золочівського водозабору у Львівській області. 
 6. Про зміну статусу Вороняцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та 
затвердження Статуту Вороняцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Золочівської районної ради Львівської області в новій редакції. 
 7. Про реорганізацію сільської лікарської амбулаторії у  селі Поляни в 
амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Поляни. 
 8. Про прийняття звернення до Львівської обласної державної адміністрації 
щодо ситуації, яка склалася в районі із вивезенням заборонених і непридатних до 
використання пестицидів. 

9. Про роботу відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації. 
10. Інформація про виконання районного бюджету Золочівського району за      

І-ше півріччя. 
11. Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку  району у 2012 році. 
12. Про роботу управління агропромислового розвитку Золочівської районної 

державної адміністрації. 
 13. Про затвердження розпоряджень голови Золочівської районної державної 
адміністрації.   

14. Про затвердження угоди про передачу видатків на виконання повноважень 
між місцевими бюджетами. 
 15. Про внесення змін до районного бюджету Золочівського району на 2012 рік. 
 16. Різне. 
      Голова районної ради                                        Володимир Недзельський 
  
 
 
 
 
 



ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №195 

від 09 серпня 2012 року  
Про суспільно-політичну ситуацію, яка склалася  
в Україні у зв’язку з прийняттям Закону України  
«Про засади державної мовної політики» 
 Взявши до уваги пропозиції президії районної ради, керуючись ст.43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

                                      В И Р І Ш И Л А: 
 1. Доручити президії районної ради підготувати текст Звернення до Президента 
України щодо суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні у зв’язку з 
прийняттям Закону України «Про засади державної мовної політики». 
 2. Текст Звернення оприлюднити в газеті «Народне слово», озвучити через 
районне радіомовлення та розмістити на сайті районної ради. 
 
           Голова районної ради                                   Володимир Недзельський 

Звернення 
депутатів Золочівської районної ради Львівської області 

до Президента України 
 Ми, депутати Золочівської районної ради Львівської області, глибоко обурені 
фактом підписання Головою Верховної Ради України антиукраїнського 
законопроекту №9073 "Про засади державної мовної політики в Україні". Литвин 
В.М. поступив по-зрадницьки, піддавшись шантажу і тиску провладної регіонально-
комуністичної більшості Верховної Ради. Злякавшись можливого подальшого 
розкручування касетного скандалу, Литвин знайшов формальні підстави в регламенті, 
які начебто його зобов’язують підписати цей законопроект. 
 Введення в дію цього законопроекту де-факто вводить право на незнання 
державної мови, тому що російська мова в більшості областей України стане 
офіційною, а по суті другою державною мовою. Це стане новим етапом русифікації 
України. Окрім цього, цей законопроект вносить розбрат в наше суспільство, 
провокуючи громадянське протистояння, що несе реальну загрозу національній 
безпеці країни. Цього допустити не можна. 
 Виходячи з вищенаведеного, ми закликаємо Вас, пане Президенте, не 
підписувати цього законопроекту, який суперечить Конституції України і був 
проголосований з грубими порушеннями регламенту Верховної Ради. Ви повинні 
пам’ятати, Ви Президент незалежної держави, а не колонії чи домініону. В Україні 
повинна бути одна державна мова – це українська мова, яка є генетичним духовним 
кодом нашої національної самоідентичності. 
 Українська мова потребує державного захисту та підтримки, як в Україні, так і 
за її межами. Необхідно розробити державну програму, яка б стимулювала українське 
книговидавництво, збільшити кількість україномовних телеканалів, газетних та 
журнальних видань. Українською мовою зобов’язаний заговорити Кабінет Міністрів, 
вона повинна стати домінуючою в центральних та місцевих органах державної влади. 
 У випадку підписання  законопроекту №9073, ми залишаємо за собою право 
спільно з нашими виборцями вдатися до безстрокової акції громадянської непокори. 
 Державна мова в Україні – тільки українська! 
 Ні – розколу нації! 
 Слава Україні! 
    Прийнято на ХVІ сесії Золочівської районної ради  Львівської області 
                 09 серпня 2012 року 



ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №196 

від 09 серпня 2012 року  
 
Про затвердження списку присяжних  
для Золочівського районного суду Львівської області 

 
Взявши до уваги подання територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Львівській області від 19.06.201 №03/1049 вих/12  щодо 
формування та затвердження списків присяжних, відповідно до ст.581 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів України», враховуючи вимоги 
Кримінального процесуального кодексу України, який набирає чинності 20 
листопада 2012 року щодо кримінального провадження в суді першої інстанції 
про злочини, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі судом 
присяжних та пропозиції від організацій, установ, підприємств району щодо 
кандидатур присяжних для Золочівського районного суду, керуючись ст. 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

Затвердити список присяжних для Золочівського районного суду 
Львівської області згідно з додатком.   

  
 
 
Голова районної ради                                    Володимир Недзельський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      Додаток до рішення  
                                                                                                                      ХVІ сесії районної ради  
                       від 09 серпня 2012  №196  
 

СПИСОК 
присяжних для Золочівського районного суду Львівської області 

 1. Новосад Володимир Іванович, 14.02.1963, проживає за адресою                  
вул. Тернопільська 7г,    м. Золочів; технічний директор ПП «Галкомсервіс»;  
 2. Михайлишин Наталія Володимирівна, 16.10.1964, проживає за адресою    
вул. Бродівська 53, м. Золочів; контролер ВАТ «Золочівська швейна фабрика»; 
 3. Хомич Оксана Ігорівна, 01.05.1971, проживає за адресою вул. Січових 
Стрільців 28б/16; викладач історії Золочівського професійного ліцею; 
 4. Токар Орест Михайлович, 26.07.1966, проживає за адресою             
с. Монастирок Золочівського району; голова профкому ДП «Золочівський лісгосп»; 
 5. Сабрига Микола Романович, 31.08.1981, проживає за адресою                   
вул. Тургенєва м.Золочів; менеджер по збуту ДП «Укрспирт» Струтинське МПД; 
 6. Вальчикевич Емілія Петрівна, 13.02.1973, проживає за адресою             
с. Підгородне, Золочівського району; провідний бухгалтер  ДП «Укрспирт» 
Струтинське МПД; 
 7. Будзан Павло Іванович, 11.07.1976, проживає за адресою                              
вул. Б.Хмельницького 5/30. м. Золочів; юрисконсульт Золочівського РЕМ; 
 8. Шемечко Михайло Антонович, 24.08.1957, проживає за адресою                
вул. Тарнавського 4/1; інженер з програмного забезпечення Золочівського РЕМ; 
 9. Барановська Марія Григорівна, 27.09.1958, проживає за адресою                
вул. Кобилянської 2, м. Золочів; старша сестра медична поліклінічного відділення 
Золочівської ЦРЛ; 
 10. Черних Віра Адамівна, 13.07.1957; проживає за адресою вул. Пушкіна 31/1. 
м. Золочів; лікар хірург  поліклінічного відділення Золочівської ЦРЛ; 
           11. Заброцький Андрій Володимирович, 25.08.1969; проживає за адресою вул. 
Польна 5а, м. Золочів; директор Золочівський економічний ліцей;  
           12. Вороньчак Галина Іванівна, 27.03.1981; проживає за адресою                    
вул. Пушкіна 17/1, м. Золочів; психолог ПМПК відділу освіти Золочівської 
райдержадміністрації;  
 13. Чепак Юрій Володимирович, 14.12.1963, проживає за адресою                 
вул. Промислова 3/67, м. Золочів; оператор лінії виробничого підрозділу Філії ТОВ 
«Карпатські мінеральні води»; 
           14. Купчик Ірина Ігорівна, 12.10.1988, проживає за адресою                             
вул. Лермонтова 17/7, м. Золочів; викладач юридичних дисциплін відокремленого 
структурного підрозділу  «Золочівський коледж»;              
           15. Богуш Наталя Григорівна, 29.01.1981, проживає за адресою             
вул. Промислова 3/41, м. Золочів; завідувач відділення організації надання адресної 
натуральної та грошової допомоги Золочівського районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг).  
 16. Бартків Ігор Михайлович, 23.05.1967, проживає за адресою                        
вул. Шашкевича 61, м. Золочів, приватний підприємець. 
      
      Керуючий справами районної ради                                   О.Кіндрат 
 
    
 



ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №197 

від 09 серпня 2012 року  
Про затвердження технічних документацій з нормативних  
грошових оцінок земельних ділянок  на території сільських  
рад району (за межами населених пунктів) 

Розглянувши листи приватного підприємства «Анна Петрівна» від 15.06.2012 
№15/06, ліквідаційної комісії ТзОВ «Підлипці» від 12.07.2012 №2, ТзОВ «Ірина» від 
19.07.2012 №19/07, заяву Демковича Г.Ф.  та технічні документації з нормативних 
грошових оцінок земельних ділянок, відповідно до ст.23 Закону України «Про оцінку 
земель», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, президії районної 
ради, керуючись пунктом 21 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 
           1. Затвердити технічні документації з нормативних грошових оцінок: 
        -  земельної ділянки площею 10,0675га, яка відведена ПП «Анна Петрівна» для 
укладення договору оренди земельної ділянки, на якій розташовані будівлі 
відгодівельних стаєнь в урочищі «Під дзвенячою» на території Червоненської 
сільської ради (за межами населеного пункту) в сумі 3566462 (три мільйони п’ятсот 
шістдесят шість тисяч чотириста шістдесят дві гривні); 
 -  земельної ділянки площею  0,5447га, яка відведена ТзОВ «Підлипці» для 
обслуговування будівлі комори на території Підлипецької сільської ради (за межами 
населеного пункту) в сумі 178617,62 (сто сімдесят вісім тисяч шістсот сімнадцять 
гривень 62 копійки); 
 -  земельної ділянки площею 0,9562га, яка відведена ТзОВ «Ірина» для 
укладення договору оренди земельної ділянки, на якій розташований цегельний завод 
(будівля цеху, випалу і сушки цегли, будівля побутових приміщень, два навіси для 
сирцю) на території Єлиховицької сільської ради (за межами населеного пункту) в 
сумі 394662 (триста дев’яносто чотири тисячі шістсот шістдесят дві гривні; 
 - земельної ділянки площею 0,1341га, яка відведена гр. Демковичу Г.Ф. для 
укладення договору оренди земельної ділянки, на якій розташована будівля котельні 
на території Вороняцької сільської ради (за межами населеного пункту) в сумі 27836 
(двадцять сім тисяч вісімсот тридцять шість гривень). 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та 
земельних відносин (Б.Гураль). 

 
Голова районної ради                                    Володимир Недзельський    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №198 

від 09 серпня 2012 року  
 

Про надання дозволу на розроблення детального плану  
території господарського двору  села Сасів (за межами населеного пункту) 
 
 Взявши до уваги клопотання голови ТзОВ «Надбужжя» від 14.06.2012 
щодо розроблення детального плану території, відповідно до Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення 
містобудівної документації», керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», районна рада 
                                                   В И Р І Ш И Л А:  
           1. Надати дозвіл Золочівській райдержадміністрації на розроблення 
детального плану території господарського двору орієнтовною площею       5,8 
га, в урочищі «Бригада» для обслуговування господарських будівель на 
території села Сасів (за межами населеного пункту). 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства 
та земельних відносин (Б.Гураль). 
  
       Голова районної ради                                             Володимир Недзельський 
 

ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №199 

від 09 серпня 2012 року  
 

Про надання згоди  МКП «Золочівводоканал»  на  
використання надр з метою їх геологічного вивчення  
та дослідно-промислову розробку питних підземних вод  
Золочівського водозабору у Львівській області 
 

Взявши до уваги лист МКП «Золочівводоканал» від 18.07.2012 №247,  
відповідно до ст.ст. 10, 14, 20, 37  Кодексу України про надра, керуючись 
пунктом 22 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», районна рада  

В И Р І Ш И Л А: 
          1. Дати згоду МКП «Золочівводоканал» на використання надр з метою їх 
геологічного вивчення та дослідно-промислову розробку питних підземних вод 
Золочівського водозабору у Львівській області.   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського 
господарства та земельних відносин (Б.Гураль). 
 
        Голова районної ради                                           Володимир Недзельський 



                  ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №200 

від 09 серпня 2012 року  
Про зміну статусу Вороняцької загальноосвітньої  
школи І-ІІ ступенів та затвердження Статуту Вороняцької  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради  
Львівської області в новій редакції 

Взявши до уваги лист відділу освіти Золочівської районної державної 
адміністрації від 30.07.2012р. №798, відповідно до Законів України «Про освіту», 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», 
керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна 
рада    

В И Р І Ш И Л А: 
 1. Змінити статус Вороняцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, надавши 
їй статус І-ІІІ ступенів. 
 2. Затвердити Статут Вороняцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Золочівської районної ради Львівської області в новій редакції згідно з додатком. 
 3. Відділу освіти райдержадміністрації (В.Бартошик) провести реєстрацію 
Статуту згідно чинного законодавства. 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань освіти, культури, національного    відродження,  духовності, молоді та 
спорту (Б.Кальмук).  
 
       Голова районної ради                                           Володимир Недзельський 
 

PІШЕННЯ №201 
від 09 серпня 2012 року  
Про реорганізацію сільської лікарської амбулаторії  
у  селі Поляни в амбулаторію загальної практики сімейної  
медицини села Поляни 

Взявши до уваги клопотання Золочівської центральної районної лікарні від 
01.08.2012. №901, на виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 
20.06.2000р. № 989 «Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в 
систему охорони здоров’я», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, 
президії районної ради,  керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», районна рада  

В И Р І Ш И Л А: 
           1. Провести реорганізацію сільської лікарської амбулаторії у селі Поляни, 
надавши їй статус амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Поляни  з 
01.09. 2012 року. 
        2. Головному лікарю Золочівської центральної районної лікарні (В.Бойко): 
        2.1. Провести організаційну роботу по реорганізації сільської лікарської 
амбулаторії у селі Поляни в амбулаторію загальної практики сімейної медицини села 
Поляни. 
        2.2. Здійснювати фінансування амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини села Поляни згідно кошторисних призначень. 
        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення   (А. Луговий). 
  
     Голова  районної ради                                           Володимир Недзельський 



ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №202 

від 09 серпня 2012 року  
 
Про прийняття звернення до Львівської обласної  
державної адміністрації щодо ситуації, яка склалася  
в районі із вивезенням заборонених і непридатних  
до використання пестицидів 
 
 Взявши до уваги чисельні звернення мешканців Золочівського району  щодо 
ситуації, яка склалася в районі із вивезенням заборонених і непридатних до 
використання пестицидів, пропозиції постійних депутатських комісій, президії 
районної ради, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», районна рада 

                                          В И Р І Ш И Л А: 
         Затвердити текст Звернення депутатів Золочівської районної ради до Львівської 
обласної державної адміністрації  щодо ситуації, яка склалася в районі із вивезенням 
заборонених і непридатних до використання пестицидів (текст  Звернення додається).  
 
      Голова районної ради                                   Володимир Недзельський 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Золочівської районної ради  
 до Львівської обласної державної адміністрації 

 
Депутати Золочівської районної ради повторно звертаються щодо ситуації, яка 

склалася в районі із вивезенням заборонених і непридатних до використання 
пестицидів. Таких небезпечних речовин  в районі залишається 0,85т затарених 
пестицидів на території села Перегноїв; 7 залізобетонних контейнерів вагою 4,9т в 
селі Шпиколоси;    4 залізобетонні контейнери вагою 10,8т в селі Новосілки та в 
мішках 2,554т в селі Верхобуж. Загальна маса незважених пестицидів становить 
19,104т. Враховуючи попередній досвід зважування та перезатарення непридатних 
пестицидів їх вага приблизно становитиме 35т.   

Ці токсичні відходи небезпечні для здоров'я населення і загрожують довкіллю, 
перш за все, тому, що умови їх зберігання, найчастіше, не відповідають існуючим 
стандартам. Це викликає незадоволення мешканців населених пунктів, які 
звертаються із скаргами до районної ради, райдержадміністрації з клопотанням 
вирішити цю проблему.  
  Згідно графіку черговості вивезення непридатних і заборонених до 
використання пестицидів з території Львівської області, затвердженого обласною 
державною адміністрацією, вивезення пестицидів з території Золочівського району 
повинно було відбутись у серпні 2011 року. Проте на цей час пестициди не вивезені.  
 Просимо із розумінням поставитись до вирішення вищевказаного питання та  
виділити кошти із природоохоронного фонду для  вивезення непридатних і 
заборонених до використання пестицидів з території  Золочівського району. 

 
Прийнято на  ХVІ сесії Золочівської районної ради 
VІ демократичного скликання 
09 серпня 2012 року 
 



       ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №203 

від 20 вересня 2012 року  
 
Про порядок денний другого засідання  
ХVІ сесії районної ради  

 Золочівська районна рада VІ демократичного скликання 
 

В И Р І Ш И Л А : 
Затвердити порядок денний ХVІ сесії районної ради: 

 1.  Інформація про виконання районного бюджету Золочівського району за  
І-ше півріччя 2012 року. 
 2. Про внесення доповнення до рішення ХІ (позачергової) сесії районної 
ради VІ демократичного скликання від 30.12.2011р. №140 «Про затвердження 
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району 
на 2012 рік» та зміни до Програми «Насінництво». 
 3. Про внесення змін до районного бюджету Золочівського району на 2012 
рік. 

4. Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку  району у 2012 році. 

5. Про роботу управління агропромислового розвитку Золочівської районної 
державної адміністрації. 
 6. Про затвердження розпоряджень голови Золочівської районної державної 
адміністрації.   

7. Про затвердження угод про передачу видатків на виконання повноважень 
між місцевими бюджетами. 
 8. Про затвердження технічних документацій з нормативних грошових 
оцінок земельних ділянок  на території сільських рад району (за межами населених 
пунктів). 
 9. Про зміну статусу Гологірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та 
затвердження Статуту Гологірського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Золочівської районної ради Львівської області в новій редакції. 
 10.  Різне. 
     
 
     Голова районної ради                                        Володимир Недзельський 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №204 

від 20 вересня 2012 року  
 
Інформація про виконання районного бюджету  
Золочівського району за І-ше півріччя 2012 року 

       
    Заслухавши інформацію фінансового управління райдержадміністрації про 

виконання районного бюджету Золочівського району за І-ше півріччя 2012 року, 
відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктами 17, 28 частини 
першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна 
рада  

В И Р І Ш И Л А: 
1. Інформацію про виконання районного бюджету Золочівського району за  

І-ше півріччя 2012 року взяти до відома. 
 2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації спільно з міжрайонною  
державною податковою інспекцією, міжрайонною  державною фінансовою 
інспекцією, управлінням праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації, районним центром зайнятості в межах наданих чинним 
законодавством повноважень:  
 2.1. Посилити контроль за фінансово-господарською діяльністю 
підприємств, які не перераховують або перераховують не в повному обсязі та з 
порушенням термінів сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, мають 
заборгованість з виплати заробітної плати; 
 2.2. Впродовж ІІ півріччя поточного року ініціювати та взяти активну  
участь у здійсненні заходів, спрямованих на недопущення випадків виплати 
заробітної плати працівникам підприємств та організацій «у конвертах», 
зменшення у них заборгованості з оплати праці, а також виявлення і усунення 
фактів виплати заробітної плати працівникам без перерахування до бюджету 
податку з доходів фізичних осіб та найманих працівників, праця яких 
використовується роботодавцем без належного оформлення. 
 3. Керівникам  бюджетних установ    забезпечити жорсткий режим 
економного використання енергоносіїв та не допустити понадлімітного їх 
споживання. 
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань бюджету і фінансів (Ю.Банах). 
 
  
 
      Голова районної ради                                            Володимир Недзельський 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №205 

від 20 вересня 2012 року  
 
Про внесення доповнення до рішення ХІ (позачергової) сесії 
 районної ради VІ демократичного скликання від 30.12.2011  
№140 «Про затвердження Програми соціально-економічного та 
 культурного розвитку Золочівського району на 2012 рік» і зміни  
до Програми «Насінництво» 
 
  Взявши до уваги листи Золочівського ГУ МВС України у Львівській 

області від 17.08.2012 №6083, управління агропромислового розвитку 
Золочівської районної державної адміністрації від 13.09.2012р. №420, відповідно 
до п.15 ст.91 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 16 частини 1 ст. 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада 

                                              В И Р І Ш И Л А:   
1. Внести в перелік місцевих соціально-економічних Програм  району на 

2012 рік, затверджених рішенням ХІ (позачергової) сесії районної ради VІ 
демократичного скликання від 30.12.2011р. №140 «Про затвердження Програми 
соціального-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2012 
рік», наступну Програму  (Програма додається):  
         23) «Комплексна програма запобігання дитячій бездоглядності, 
безпритульності, бродяжництву, жебрацтву, правопорушень серед неповнолітніх 
та профілактики злочинності серед неповнолітніх в Золочівському районі  на 2011-
2015 роки». 
 2. Внести зміни до Програми «Насінництво», затвердженої рішенням ХІІ 
сесії районної ради від 23.02.2012 року  №149, виклавши позицію першу розділу 
«Умови розрахунку сортнадбавки І репродукції» в наступній редакції: 
 
 Ціна за 1 тонну, 

грн. (без ПДВ)  
% 

сортнадбавки 
Сортнадбавка 

грн. 
Відшкодування 
100% за 1т., грн. 
 

Озимі 1250 80 1000 1000 
    
 

     Голова районної ради                                           Володимир Недзельський 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                  
 
 
 
 



ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №206 

від 20 вересня 2012 року  
 
Про внесення змін до районного бюджету  
Золочівського району на 2012 рік 
 

Відповідно до ст.14,78 Бюджетного кодексу України, взявши до уваги рішення 
Колегій при райдержадміністрації від 16.08.2012 та від 18.09.2012, пропозиції 
постійних депутатських комісій районної ради, керуючись пунктом 17 частини 1 ст.43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада  

                                                   В И Р І Ш И Л А : 
               1.Внести зміни до рішення Золочівської районної ради від 10.01.2012       № 
145 «Про районний бюджет Золочівського району на 2012 рік», а саме: 
           У пункті 2  збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік 
на  суму 137360 грн., в тому числі по загальному фонду на суму 31560 грн. та  по 
спеціальному фонду на суму 105800 грн. в тому числі збільшити бюджет розвитку на 
суму 105800 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих 
бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3) . 
           У пункті 3 збільшити дефіцит загального фонду районного бюджету на 2012 
рік у сумі 31560 грн., джерелом покриття якого визначити зміну залишку коштів 
районного бюджету на початок 2012 року – 137360 грн. та передачу коштів із 
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду становить 105800 грн. 
               У пункті 4 збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 
2012 рік на суму 105800 грн., джерелом покриття якого визначити надходження 
коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду – 105800 грн. 
(додаток 6). 
            У пункті 5 внести зміни в перелік об’єктів (головних розпорядників коштів), 
фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 
7).   
            У пункті 6 внести зміни в обсяг міжбюджетних трансфертів на 2012 рік по 
загальному фонду (додаток 4) . 

 У пункті 8 внести зміни в граничні обсяги споживання енергоносіїв у 
фізичних розмірах для головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 8). 

 У пункті 9 внести зміни в перелік видатків районного бюджету на реалізацію 
регіональних галузевих програм (додаток 5). 

            2. Додатки № 2,3,4,5.6,7,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
            3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань бюджету і фінансів (Ю.Банах). 
 
           Голова районної ради                               Володимир Недзельський 

 
 
 



 
 
 

ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №207 

від 20 вересня 2012 року  
 
Про хід виконання Програми соціально-економічного  
та культурного розвитку  району у 2012 році 
 

Заслухавши інформацію про хід виконання Програми соціально-
економічного та культурного розвитку району у 2012 році, взявши до уваги 
пропозиції постійних депутатських комісій та президії районної ради, керуючись 
пунктом 16 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», районна рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

1. Інформацію про хід виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку району у 2012 році взяти до відома. 
 2. Золочівській районній державній адміністрації (Я.Окрепкий):   
 2.1. Провести детальний аналіз економічного розвитку відповідних 
галузей, за результатами якого вирішити питання щодо ліквідації ключових 
проблем, що гальмують їх розвиток;  
 2.2. Активізувати роботу з формування інвестиційних пропозицій та 
проектів, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам. 
  3.  Керівникам підприємств району всіх форм власності: 
 3.1. Вжити відповідних заходів для покращення роботи,  
недопущення зменшення обсягів виробництва у порівнянні з минулим 
роком; 
 3.2. Забезпечити своєчасну та в повному обсязі сплату податкових та 
інших обов'язкових платежів; 
 3.3. З метою недопущення порушень трудового законодавства та 
забезпечення соціального захисту громадян вжити відповідних заходів з 
питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.  
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого 
підприємництва (С.Налужний). 
  
    
 
       Голова районної ради                                            Володимир Недзельський 
 
 
 
 
 



ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №208 

від 20 вересня 2012 року  
 
Про роботу управління агропромислового розвитку  
Золочівської районної державної адміністрації 
 
 Заслухавши інформацію про роботу управління агропромислового розвитку 
Золочівської районної державної адміністрації, взявши до уваги пропозиції 
постійних депутатських комісій та президії районної ради, керуючись пунктом 16 
частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
районна рада  

В И Р І Ш И Л А: 
1. Інформацію про роботу управління агропромислового розвитку 

Золочівської районної державної адміністрації  взяти до відома. 
2. Управлінню агропромислового розвитку Золочівської районної державної 

адміністрації  (І.Закала): 
          2.1.Забезпечити виконання програмних показників сільськогосподарського 
виробництва у 2012 році та проводити дієвий моніторинг за станом господарської 
діяльності підприємств галузі. 
         2.2. Сприяти сільським територіальним громадам в організації створення 
кооперативних форм ведення сільськогосподарського виробництва, переробки та 
реалізації сільськогосподарської продукції. 
         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та 
земельних відносин (Б.Гураль).  
 
   Голова районної ради                                            Володимир Недзельський 

 
ХVІ сесія VІ демократичного скликання 

PІШЕННЯ №209 
від 20 вересня 2012 року  
 
Про затвердження розпоряджень голови  
Золочівської районної державної адміністрації 

 
Відповідно до рішення ХІІІ сесії районної ради від 10.01.2012р. №145 

«Про районний бюджет Золочівського району на 2012 рік», керуючись ст.43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 Затвердити розпорядження голови Золочівської районної державної 
адміністрації про перерозподіл видатків районного бюджету станом на             
31 серпня 2012 року згідно з додатком. 
 
 
   Голова районної ради                                            Володимир Недзельський 
 
 



                                                                                            Додаток до рішення  
                                                                                                                      ХVІ  сесії районної ради  
                       від 20 вересня 2012р. №209 

Перелік розпоряджень голови Золочівської районної державної 
адміністрації про перерозподіл видатків районного бюджету 

станом на 31 серпня 2012 року 
№ 
з/п 

№ 
розпорядже
ння    

Назва розпорядження Кількість коштів (грн.)  
на яку мету 

Із яких видатків 

1 №145 від 
27.03.12р. 

Про спрямування 
субвенції з обласного 
бюджету 

800 – УПтСЗН РДА для 
надання допомоги 
малозабезпеченим  громадянам  
за розпорядженням голови 
ЛОДА  

субвенція з обласного 
бюджету 

2 №220 від 
03.05.12р. 

Про спрямування 
субвенції з обласного 
бюджету 

37100 – УПтСЗН РДА для 
надання допомоги 
малозабезпеченим  громадянам  
за розпорядженням голови ЛОР 

субвенція з обласного 
бюджету 

3. №292 від 
13.06.12р. 

Про спрямування 
субвенції з обласного 
бюджету 

30000 – для надання іншої 
субвенції Глинянській м/р на 
виготовлення містобудівної 
документації-розроблення 
генплану м. Глиняни  

субвенція з обласного 
бюджету 

4. №297 від 
14.06.12р. 

Про спрямування 
субвенції з обласного 
бюджету 

6000 – УПтСЗН РДА для 
надання допомоги 
малозабезпеченим  громадянам  
за розпорядженням голови ЛОР 

субвенція з обласного 
бюджету 

5. №320 від 
26.06.12р. 

Про спрямування 
субвенції з обласного 
бюджету 

300 – УПтСЗН РДА для 
надання допомоги 
малозабезпеченим  громадянам  
за розпорядженням  голови 
ЛОДА  

субвенція з обласного 
бюджету 

6. №321 від 
26.06.12р. 

Про затвердження 
переліків об’єктів 
доріг комунальної 
власності в населених 
пунктах району, 
ремонт яких у 2012 
році проводиться за 
кошти субвенції з 
державного бюджету  

700000- Золочівській м/р на 
капітальний  ремонт вул. 
Вороняцька в м.Золочів;  
422630-Вороняцькій с/р на 
капітальний ремонт вулиць 
Шкільна, Гнучка в с. Вороняки  

субвенція з державного 
бюджету 

7.  №332 від 
05.07.12р. 

Про внесення змін у 
бюджетні 
призначення  

4119,96-УПтСЗН РДА на 
виплату державної допомоги 
при усиновленні дитини 

за рахунок зменшення 
бюджетних  призначень, 
передбач. в районному 
бюджеті на виплату 
одноразової допомоги при 
народженні дитини 

8. №333 від 
05.07.12р. 

Про внесення змін у 
бюджетні 
призначення  

325- УПтСЗН РДА на виплату 
пільг ветеранам військової 
служби та ветеранам органів 
внутрішніх справ та 4000- на 
виплату пільг багатодітним 
сім’ям  на придбання  твердого 
палива та скрапленого газу 

за рахунок зменшення 
бюджетних призначень, 
передбач. в районному 
бюджеті на виплату пільг 
ветеранам війни на 
придбання твердого палива 
та скрапленого газу 

9. №345 від 
09.07.12р. 

Про внесення змін у 
бюджетні 
призначення  

750- УПтСЗН РДА на виплату 
пільг громадянам, які 
постраждали внаслідок аварії 
на ЧАЕС на придбання  
твердого палива  

за рахунок зменшення 
бюджетних призначень, 
передбач. в районному 
бюджеті на виплату пільг 
ветеранам війни на 



придбання твердого палива 
та скрапленого газу 

10 №359 від 
16.07.12р. 

Про спрямування 
субвенції з обласного 
бюджету 

32000 – УПтСЗН РДА для 
надання допомоги 
малозабезпеченим  громадянам  
за розпорядженням голови ЛОР 

субвенція з обласного 
бюджету 

11 №363 від 
18.07.12р. 

Про спрямування 
субвенції з обласного 
бюджету 

136650-по спецфонду для 
надання іншої субвенції 
місцевим радам на виконання 
обласної програми розвитку 
земельних відносин на 2011-
2012 роки 

субвенція з обласного 
бюджету 

12 №371 від 
19.07.12р. 

Про виділення коштів 17000-відділу освіти РДА на 
харчування дітей в 
оздоровчому таборі «Сокіл» 

за рахунок зменшення 
бюджетних призначень, 
передбач. в районному 
бюджеті на утримання 
загальноосвітніх шкіл 

13 №380 від 
20.07.12р. 

Про спрямування 
субвенції з обласного 
бюджету 

2000 – УПтСЗН РДА для 
надання допомоги 
малозабезпеченим  громадянам  
за розпорядженням голови ЛОР 

субвенція з обласного 
бюджету 

14 №396 від 
26.07.12р. 

Про спрямування 
субвенції з обласного 
бюджету 

938000-фінансовому 
управлінню РДА по спецфонду 
на проведення 
природоохоронних заходів 

субвенція з обласного 
бюджету 

15 №402 від 
01.08.12р. 

Про спрямування 
субвенції з обласного 
бюджету 

9400 – УПтСЗН РДА для 
надання допомоги 
малозабезпеченим  громадянам  
за розпорядженням голови ЛОР  

субвенція з обласного 
бюджету 

16 №408 від 
08.08.12р. 

Про спрямування 
субвенції з обласного 
бюджету 

700 – УПтСЗН РДА для 
надання допомоги 
малозабезпеченим  громадянам  
за розпорядженням голови 
ЛОДА 

субвенція з обласного 
бюджету 

17 №432 від 
21.08.12р. 

Про спрямування 
субвенції з обласного 
бюджету 

300 – УПтСЗН РДА для 
надання допомоги 
малозабезпеченим  громадянам  
за розпорядженням голови 
ЛОДА  

субвенція з обласного 
бюджету 

18 №433 від 
22.08.12р. 

Про виділення коштів 12808,43- УПтСЗН РДА по 
загальному фонду для надання 
житлових субсидій населенню для 
відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і 
скрапленого газу 

за рахунок зменшення 
бюджетних призначень на 
компенсацію особам, які 
згідно чинного законодавства 
мають право на пільги     

19 №445 від 
29.08.12р. 

Про розподіл  субвенції 
з обласного бюджету 

22000- управлінню 
агропромислового розвитку РДА- 
головному розпоряднику коштів 
по проведенню заходів по 
відновленню лісів, доповненню 
лісових культур та підготовці 
ґрунту під лісові культури 

субвенція з обласного 
бюджету 

20  №450 від 
31.08.12р. 

Про спрямування 
субвенції з обласного 
бюджету 

35400 – УПтСЗН РДА для виплати 
одноразової адресної допомоги 
малозабезпеченим  громадянам  за 
розпорядженням голови ЛОР  

субвенція з обласного 
бюджету 

 
Заступник голови районної ради                                      Андрій Леськів  



ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №210 

від 20 вересня 2012 року  
Про затвердження угод про передачу видатків на  
виконання повноважень між місцевими бюджетами 
 Відповідно до ст.ст. 101, 104-107  Бюджетного кодексу України, взявши до 
уваги пропозиції президії районної ради та постійних депутатських комісій,  
керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 1. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти (субвенцію), 
укладених між Золочівською районною радою та Львівською обласною радою  
щодо передачі Золочівській районній раді коштів з обласного бюджету для 
використання їх за цільовим призначенням в сумі:   
 - 30000 (тридцять тисяч) гривень на розроблення генерального плану        м. 
Глиняни; 
 - 52129 (п’ятдесят дві тисячі сто двадцять дев’ять) гривень на спеціальну 
дотацію фізичним особам на утримання корів молочного напряму продуктивності; 
 - 22000 (двадцять дві тисячі) гривень для відшкодування витрат дочірніх 
лісогосподарських підприємств, пов’язаних з проведенням заходів із відновлення 
лісів у 2012 році; 
 - 136650 (сто тридцять шість тисяч шістсот п’ятдесят) гривень на виконання 
«Програми розвитку земельних відносин у Львівській області на 2011-2015 роки» 
за рахунок надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського 
та лісогосподарського виробництва в частині проведення нормативної грошової 
оцінки земель населених пунктів. 
   
          Голова районної ради                                            Володимир Недзельський 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №211 

від 20 вересня 2012 року  
 
Про затвердження технічних документацій з нормативних  
грошових оцінок земельних ділянок  на території сільських рад  
району (за межами населених пунктів) 
 

Розглянувши заяви Кіндрата Б.М., Барабаш І.М., ТзОВ «Золочівський 
цегельний завод», ТзОВ «Форвард»  та технічні документації з нормативних 
грошових оцінок земельних ділянок, відповідно до ст.23 Закону України «Про 
оцінку земель», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій та 
президії районної ради, керуючись пунктом 21 частини 1 ст.43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 
           1. Затвердити технічні документації з нормативних грошових оцінок: 
        -  земельної ділянки площею 0,4950га, яка відведена Кіндрату Борису 
Мироновичу, для реконструкції будівлі вівчарника під виробництво взуття та його 
комплектуючих на території Заставнянської сільської ради (за межами населеного 
пункту) в сумі 134477 (сто тридцять чотири тисячі чотириста сімдесят сім) 
гривень; 
 -  земельної ділянки площею  0,1313га, яка відведена Барабаш Ірині 
Михайлівні, для обслуговування будівлі зерноскладу на території Струтинської 
сільської ради (за межами населеного пункту) в сумі 43489 (сорок три тисячі 
чотириста вісімдесят дев’ять) гривень;  
 -  земельної ділянки площею 1,4873га, яка відведена ТзОВ «Золочівський 
цегельний завод», для розробки кар’єру глин сировини на території Вороняцької 
сільської ради (за межами населеного пункту) в сумі 383677 (триста вісімдесят три 
тисячі шістсот сімдесят сім) гривень; 
 - земельної ділянки площею 0,4971га, яка відведена ТзОВ «Форвард», для 
обслуговування нежитлової будівлі (навіс-зерносклад) на території Струтинської 
сільської ради (за межами населеного пункту) в сумі 409644 (чотириста дев’ять 
тисяч шістсот сорок чотири) гривень. 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського 
господарства та земельних відносин (Б.Гураль). 

 
Голова районної ради                                    Володимир Недзельський    

 
 
 
 
 
 
 

 



ХVІ сесія VІ демократичного скликання 
PІШЕННЯ №212 

від 20 вересня 2012 року  
 
Про зміну статусу Гологірської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів та затвердження Статуту Гологірського  
навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний  
заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  
Золочівської районної ради Львівської області в новій редакції 
 

Взявши до уваги лист відділу освіти Золочівської районної державної 
адміністрації від 03.09.2012р. №1-8/178к, відповідно до Законів України «Про 
освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців», керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», районна рада    

 
В И Р І Ш И Л А: 

 1. Змінити статус Гологірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 
надавши їй статус навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Золочівської районної ради 
Львівської області. 
 2. Затвердити Статут Гологірського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Золочівської районної ради Львівської області в новій редакції згідно з 
додатком. 
 3. Відділу освіти райдержадміністрації (В.Бартошик) провести реєстрацію 
Статуту згідно чинного законодавства. 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань освіти, культури, національного    відродження,  духовності, 
молоді та спорту (Б.Кальмук).  
 
  
      Голова районної ради                                           Володимир Недзельський 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
Додаток  №2 
до рішення ХVІ сесії районної ради 
від 20.09.2012  №206 

Зміни до розподілу видатків районного бюджету Золочівського району на 2012 рік 
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів 

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду 

РАЗОМ 
Всього 

з них: 

Всього спожив
ання 

з них: 

розвитку 

з них: 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

бюджет 
розвитку 

з них: 
капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6 

080000 Охорона здоров`я  16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16000,00 
080101 Лікарні  16000,00     0,00             16000,00 

090000 Соціальний захист та соціальне 
забезпечення  -49300,00 0,00 14500,00 33300,00 0,00 0,00 0,00 33300,00 33300,00 33300,00 -16000,00 

091204 
Територіальні центри соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг)  

-19300,00   14500,00 3300,00       3300,00 3300,00 3300,00 -16000,00 

091206 
Центри соціальної реабілітації дітей - 
інвалідів, центри професійної реабілітації 
інвалідів  

-30000,00     30000,00       30000,00 30000,00 30000,00 0,00 

110000 Культура і мистецтво  5000,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 30000,00 35000,00 
110201 Бібліотеки        30000,00       30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи  5000,00     0,00             5000,00 
130000 Фізична культура і спорт  5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 

130102 Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань  5000,00     0,00             5000,00 

160000 Сільське і лісове господарство, рибне 
господарство та мисливство 30000,00                   30000,00 

160903 
Програми в галузі сільського 
господарства, лісового господарства, 
рибальства та мисливства 

30000,00                   30000,00 

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 6000,00                   6000,00 
250404 Інші видатки  6000,00                   6000,00 



Разом 
видатків   12700,00 0,00 14500,00 63300,00 0,00 0,00 0,00 63300,00 63300,00 63300,00 76000,00 

Між 
бюджетні 
трансферти 

  18860,00 0,00 0,00 42500,00 0,00 0,00 0,00 42500,00 42500,00 42500,00 61360,00 

Дотації   18860,00     0,00               
250315 Інші додаткові дотації  18860,00     0,00             18860,00 
Субвенції   0,00 0,00 0,00 42500,00 0,00 0,00 0,00 42500,00 42500,00 42500,00 42500,00 

250324 Субвенція місцевим бюджетам на 
виконання інвестиційних проектів         22500,00       22500,00 22500,00 22500,00 22500,00 

250344 

Субвенція з місцевого бджету державному 
бюджету  на виконання програм 
соціально-економічного  та культурного 
розвитку регіонів 

      20000,00       20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

Всього 
видатків   31560,00 0,00 14500,00 105800,00 0,00 0,00 0,00 105800,00 105800,00 105800,00 137360,00 

                   Заступник голови районної ради                                                                                                                   Андрій Леськів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток   №3 
до рішення ХVІ сесії районної ради 
від 20.09.2012    №206 

Зміни до розподілу видатків районного бюджету Золочівського району на 2012 рік 



за головними розпорядниками коштів 
грн. 

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 

Назва головного розпорядника 
коштів 

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду 

РАЗОМ 
Всього 

з них: 

Всього спожива
ння 

з них: 

розвитку 

з них: 

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

бюджет 
розвитку 

з них: 
капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6 

01 Районна  рада 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 

250000 Видатки, не віднесені до 
основних груп 6000,00                   6000,00 

250404 Інші видатки   6000,00                   6000,00 

03 Районна державна  
адміністрація 26000,00 0,00   0,00             26000,00 

080000 Охорона здоров`я  16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16000,00 
080101 Лікарні  16000,00     0,00             16000,00 
110000 Культура і мистецтво  5000,00 0,00 0,00 0,00             5000,00 

110502 Інші культурно-освітні заклади 
та заходи  5000,00     0,00             5000,00 

130000 Фізична культура і спорт  5000,00     0,00             5000,00 

130102 Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань  5000,00     0,00             5000,00 

15 
Управління  праці та 
соціального захисту 
населення рда 

-49300,00 0,00 14500,00 33300,00 0,00 0,00 0,00 33300,00 33300,00 33300,00 -16000,00 

090000 Соціальний захист та 
соціальне забезпечення  -49300,00 0,00 14500,00 33300,00 0,00 0,00 0,00 33300,00 33300,00 33300,00 -16000,00 

091204 
Територіальні центри 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  

-19300,00   14500,00 3300,00       3300,00 3300,00 3300,00 -16000,00 

091206 

Центри соціальної реабілітації 
дітей - інвалідів, центри 
професійної реабілітації 
інвалідів  

-30000,00     30000,00       30000,00 30000,00 30000,00 0,00 

24 Орган з питань  культури і 
туризму рда 0,00     30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 

110000 Культура і мистецтво  0,00     30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 



110201 Бібліотеки        30000,00       30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 

53 

Орган з питань 
агропромислового 
комплексу, сільського 
господарства та 
продовольства (Міністерство 
агропромислового комплексу 
Автономної Республіки Крим, 
управління (головне 
управління) сільського 
господарства і 
продовольства обласної 
(Київської, Сева 

30000,00     0,00             30000,00 

160000 
Сільське і лісове 
господарство, рибне 
господарство та мисливство 

30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 

160903 
Програми в галузі сільського 
господарства, лісового 
господарства, рибальства та 
мисливства 

30000,00                     

76 
Фінансовий орган  (в частині  
міжбюджетних трансфертів, 
резервного фонду) 

18860,00 0,00 0,00 42500,00 0,00 0,00 0,00 42500,00 42500,00 42500,00 61360,00 

250000 Видатки, не віднесені до 
основних груп  18860,00 0,00 0,00 42500,00 0,00 0,00 0,00 42500,00 42500,00 42500,00 61360,00 

250315 Інші додаткові дотації  18860,00                     

250324 
Субвенція місцевим бюджетам 
на виконання інвестиційних 
проектів 

      22500,00       22500,00 22500,00 22500,00 22500,00 

250344 

Субвенція з місцевого бджету 
державному бюджету  на 
виконання програм соціально-
економічного  та культурного 
розвитку регіонів 

      20000,00       20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

Всього 
видатків   31560,00 0,00 14500,00 105800,00 0,00 0,00 0,00 105800,00 105800,00 105800,00 137360,00 

                 Заступник голови районної ради                                                                                                     Андрій  Леськів 



   Додаток №4 
до рішення ХVІ сесії районної ради 

від 20.09.2012  №206 
 

 
Зміни до показників міжбюджетних трансфертів між районним та місцевими 

бюджетами  Золочівського району на 2012 рік 
 

Код бюджету Найменування 
АТО 

Міжбюджетні трансферти 
Загальний 
фонд Спеціальний фонд 

Інші додаткові 
дотації 

Субвенція місцевим бюджетам на 
виконання інвестиційних проектів 

13307501000 Бібщани 18860   
13307502000 Б.Камінь     
13307503000 Бортків     
13307504000 Вороняки     
13307505000 В.Вільшаниця     
13307506000 В.Полюхів     
13307507000 Гологори     
13307508000 Гончарівка     
13307509000 Єлиховичі     
13307510000 Жуків     
13307511000 Заставне     
13307512000 Колтів     
13307514000 Коропець     
13307513000 Княже     
13307515000 Куровичі     
13307516000 Новосілки     
13307520000 Перегноїв     
13307522000 Почапи     
13307521000 Поляни     
13307519000 Підлипці     
13307517000 Підгайчики     
13307518000 Підгороднє     
13307523000 Ремезівці     
13307524000 Р.Колтівська   22500 
13307529000 Струтин     
13307528000 Сновичі     
13307525000 Сасів     
13307527000 Словіта     
13307526000 Скварява     
13307530000 Червоне     
13307531000 Шпиколоси     



13307532000 Ясенівці     

  
Разом по 
бюджетах сіл 18860 22500 

13307401000 Поморяни     
13307302000 Глиняни     
13307301000 Золочів     

  

Разом по 
бюджетах 
міст     

  
Районний 
бюджет     

  Всього 18860 22500 
 

Заступник голови районної ради                              Андрій Леськів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  Додаток № 5 
                                                                           до рішення  ХVІ сесії районної  ради 

                                                                  від 20.09.2012 №206 

 
Зміни до переліку державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 

районного бюджету  у 2012 році 
      (грн.) 

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів 

Назва головного 
розпорядника 
коштів  

Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом 

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування 
коду тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевих бюджетів 

Найменування 
програми Сума Найменування програми Сума Сума 

01 Районна рада  6000   6000 

250404 Інші видатки 

Програма розвитку 
місцевого 
самоврядування на 2012 
рік 

6000   6000 

03 Районна державна 
адміністрація  10000   10000 

130102 

Проведення 
навчально-
тренувальних зборів 
і змагань 
 

Цільова комплексна 
програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту у Золочівському 
районі на 2012-2016 роки 

5000   5000 

110502 
Інші культурно-
освітні заклади та 
заходи 

Програма «Відзначення 
державних, релігійних та 
професійних свят, 

5000   5000 



 знаменних подій у 
Золочівському районі на 
2010-2012 роки» 
 

53 

Сільське і лісове 
господарство, рибне 
господарство та 
мисливство 
 

 30000   30000 

160903 

Програми в галузі 
сільського 
господарства, 
лісового 
господарства, 
рибальства та 
мисливства 

Програма  «Насінництво» 30000   30000 

76 

Фінансовий орган  
(в частині  
міжбюджетних 
трансфертів, 
резервного фонду) 
 

   20000 20000 

250344 

Субвенція з 
місцевого бюджету 
державному 
бюджету  на 
виконання програм 
соціально-
економічного  та 
культурного 
розвитку регіонів 
 

  

Комплексна програма запобігання дитячій 
бездоглядності, 
безпритульності,бродяжництву,жебрацтву, 
правопорушень серед неповнолітніх та 
профілактики злочинності серед 
неповнолітніх в Золочівському районі на 
2011-2015 роки 

20000 20000 

 Всього  46000  20000 66000 
 
          Заступник голови районної ради                                                                                              Андрій  Леськів 
 

Додаток № 6 
до рішення ХVІ сесії районної ради 



від 20.09.2012  №206 

Уточнені джерела фінансування районного бюджету на 2012 рік 
                                         Золочівського району 

Код Назва Загальний фонд 

Спеціальний 
фонд   

Разом 
Разом У т.ч. бюджет  

200000 Внутрішнє фінансування 
31560 105800 105800 137360 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 
31560 105800 105800 

137360 

208100 На початок періоду 137360 0 0 137360 
208200 На кінець періоду 0 0 0 0 
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) -105800 105800 105800 0 
  Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом 

кредитора 31560 105800 105800 
137360 

600000 Фінансування за активними операціями 31560 105800 105800 137360 
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 31560 105800 105800 137360 
602100 На початок періоду 137360 0 0 137360 
602200 На кінець періоду 0 0 0 0 
602400 Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) -105800 105800 105800 0 
  Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування  бюджету за типом 

боргового зобов”язання 31560 105800 105800 
137360 

  Усього 31560 105800 105800 137360 

                    Заступник голови районної ради                                                                                                 Андрій Леськів  
 
 
 
 

 



                                                                        Додаток № 7 
                                                                                        до рішення ХVІ сесії районної ради 

                                                                                  від 20.09.2012  №206 
Уточнений перелік об’єктів, видатки на які у 2012  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 

(грн.) 
Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів 

Назва головного розпорядника коштів 

Назва об’єктів відповідно  до 
проектно- кошторисної 

документації; тощо 

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва  

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки  

 Всього видатків на 
завершення 

будівництва об’єктів 
на майбутні роки  

Разом 
видатків на поточний 

рік  Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів 

        15 
 

Управління  праці та соціального 
захисту населення рда 

 
    33300 

091204 Територіальні центри 
 Придбання основних засобів    3300 

091206 
Центри соціальної реабілітації дітей - 
інвалідів, центри професійної 
реабілітації інвалідів  

 

Капітальний ремонт                     
    30000 

24 
Орган з питань  культури і туризму 
рда 

 
    30000 

110201 Бібліотеки  
 Придбання основних засобів    30000 

76 Фінансове управління 
райдержадміністрації     42500 

250324 
Субвенція іншим бюджетам на 

виконання інвестиційних проектів 
 

Руда-Колтівській с/раді 
Співфінансування по мікропроектах 

(реконструкція народного дому) 
   22500 

250344 

Субвенція з місцевого бджету 
державному бюджету  на виконання 
програм соціально-економічного  та 

культурного розвитку регіонів 

Придбання основних засобів    20000 

                                      
                                                             Заступник голови районної  ради                                                                         Андрій Леськів 
 



       
Додаток №8 

до рішення ХVІ сесії районної ради 
від 20.09.2012  №206 

ЗМІНИ У ЛІМІТНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ У ФІЗИЧНИХ 
ОБСЯГАХ ПО ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКАХ КОШТІВ 

НА 2012 РІК 

НАЗВА ГОЛОВНОГО  ТЕПЛОВА ВОДОПОС- ЕЛЕКТРО- ГАЗ ТВЕРДЕ ТВЕРДЕ 
РОЗПОР.  КОШТІВ ЕНЕРГІЯ ТАЧАННЯ ЕНЕРГІЯ   ПАЛИВО ПАЛИВО 
  Г/КАЛ М/3 Квт М/3 Т М/З 
              
Районна державна 
адміністрація  0 0 0 10000     
в т.ч. установи  
охорони здоров"я       10000     

Управління праці та 
соціального 
захисту населення  14 700 10000 0     
в т.ч. територіальний 
центр по 
обслуговуванню 
одиноких та 
непрацездатних 
громадян    700 10000       

в т.ч. центр 
соціальної 
реабілітації для 
дітей-інвалідів  14           
Районна рада     10000       

  

         Заступник голови районної ради                              Андрій Леськів  
 


