
 

 

 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

7 – ма чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №_____ 
    від “12” жовтня  2021р.  

Проект рішення 

Про внесення змін до програми підтримки розвитку територій 
Львівського району на 2021 рік, затвердженої рішенням Львівської 

районної ради від 25.06.2021 №106 
 

Розглянувши листи територіальних громад, що входять до складу 
Львівського району, щодо виділення коштів з районного бюджету Львівського 
району на 2021 рік для виконання завдань економічного й соціального розвитку, 
керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21.05.1997, враховуючи протокол №11 засідання 
постійної комісії районної ради з  питань  планування бюджету,  фінансів та 
економічної політики від 06.10.2021, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до програми підтримки розвитку територій Львівського 

району на 2021 рік, затвердженої рішенням Львівської районної ради від 
25.06.2021 №106, (далі – Програма), затвердивши її в новій редакції (додається).  

2. Управлінню фінансів Львівської районної держадміністрації 
(в.о.О.Паночко) здійснювати фінансування вищезгаданої Програми згідно 
прийнятих рішень районної ради щодо її фінансування. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань  планування бюджету, фінансів та економічної політики 
(В.Костик). 

 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

Програма 
підтримки розвитку територій Львівського району на 2021 рік 

 (нова редакція). 
 
 
 
 

 
Погоджено 
Керівник апарату Львівської районної 
деревної адміністрації 
  
 Л.Височанська 
 

Погоджено 
Голова постійної комісії з питань 
планування бюджету, фінансів та 
економічної політики Львівської 
районної ради Львівської області 
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Затверджено 
Голова Львівської районної державної 
адміністрації Львівської області 
 Х.Замула 
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рішенням сесії Львівської 
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1. ПАСПОРТ 
ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ  

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2021 РІК 
 

1. Розробник Програми - головний розпорядник бюджетних коштів:  
Управління фінансів Львівської райдержадміністрації 
 
2. Відповідальний виконавець Програми: Управління 
фінансів Львівської райдержадміністрації 
 
3.Дата, номер документа про затвердження програми_________________ 
 
4.Мета: Основною метою Програми є виконання пріоритетних завдань 
економічного й соціального розвитку Львівського району. Реалізація 
пріоритетних завдань Програми сприятиме підвищенню життєвого рівня та 
вирішенню соціальних проблем мешканців району. 
 
5.Термін реалізації Програми:    2021 рік 
 
6.Загальний обсяг фінансування -   10 500,0 тис.грн. 
В т.ч. кошти районного бюджету -    10 500,0 тис.грн. 
 
7.Очікувані результати виконання Програми: Підвищенню життєвого рівня 
та вирішення соціальних проблем мешканців району 
 
 
 
 
В.о. начальника управління фінансів  
Львівської райдержадміністрації     О.Паночко   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 
Один з адміністративних районів Львівської області України, утворений 

17 липня 2020 року в рамках адміністративно-територіальної реформи є 
Львівський район. 

У склад району входять території 23 громади, зокрема: Бібрської 
міської, Великолюбінської селищної, Глинянської міської, Городоцької міської, 
Давидівської сільської, Добросинсько-Магерівської селищної, Жовківської 
міської, Жовтанецької сільської, Зимноводівської сільської, Кам'янка-Бузької 
міської, Комарнівської міської, Куликівської селищної, Львівської міської, 
Мурованської сільської, Новояричівської селищної, Оброшинської сільської, 
Перемишлянської міської, Підберізцівської сільської, Пустомитівської міської, 
Рава-Руської міської, Сокільницької сільської, Солонківської сільської, 
Щирецької селищної територіальних громад. 

Виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася в 
територіальних громадах Львівському району, з урахуванням можливостей та 
місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку району 
розроблена програма розвитку території Львівського району. Програма визначає 
цілі, напрями соціально-економічного розвитку району на 2021 рік, а також 
заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості 
життя та добробуту мешканців району, для закріплення позитивних тенденцій та 
вирішення проблемних питань розвитку територіальних громад району, 
координації роботи органів виконавчої влади, територіальних громад, 
комунальних закладів. 

Створення сприятливого і комфортного життєвого простору, 
підвищення доступності та повноти надання гарантових соціальних послуг 
населенню - є одним з основних напрямів розвитку територіальних громад 
району. 

Але територіальні громади району зазвичай мають досить неоднакові 
можливості щодо надання послуг населенню. Це пояснюється перш за все 
неоднаковою кількістю населення, яке проживає на території різних 
територіальних громад; демографічними, економічними та іншими їх 
відмінностями. 

З огляду на те, що не усі територіальні громади району спроможні у 
повній мірі забезпечити формування якісного та безпечного середовища 
життєдіяльності населення на своїх територій є необхідність у фінансової 
підтримки з районного бюджету. 

Зокрема Програма розроблена з метою подальшого розвитку та 
модернізації та вторинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини та її 
профілактичної спрямованості шляхом формування, збереження і зміцнення 
здоров’я людей, раннього виявлення захворювань та їх ефективного лікування. 
Програма передбачає цільове першочергове фінансування заходів, які мають 
значний вплив на вирішення найважливіших проблем розвитку та вторинної 
медичної допомоги населенню на засадах сімейної медицини. 

Запровадження системних змін фінансування галузі охорони здоров’я в 
державі, обмежений фінансовий ресурс з державного бюджету, який 
скеровується Національною службою здоров’я України до закладів охорони 



 

 

здоров'я для надання медичної допомоги хворим за програмою державних 
фінансових, гарантій, необхідність продовження забезпечення надання 
мешканцям Львівського району високоспеціалізованих медичних послуг, 
забезпечення створення сприятливих умов для продовження впровадження в 
галузі охорони здоров'я району викликає необхідність спрямування додаткового 
фінансового ресурсу з районного бюджету на фінансову підтримку закладів 
охорони здоров’я району. 

Відповідно до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про місцеве самоврядування України» районні ради не пізніше 1 липня 
2021 року здійснюють передачу у комунальну власність територіальних громад 
усі об’єкти спільної власності територіальних громад району. 

На виконання вищезазначених Положень Закону України «Про місцеве 
самоврядування України» відбулась процедура припинення діяльності Бібрської 
районної лікарні, як структурного підрозділу КП Перемишлянської ЦРЛ. 

Одним із проблемних питань на сьогоднішній день є вирішення питання 
виплати розрахункових та вихідної допомоги звільненим працівникам Бібрської 
районної лікарні. Відповідно до укладених договорів про надання медичних 
послуг в НСЗУ в реалізації державних програм не передбачений пакет послуг в 
частині виплати розрахункових та вихідної допомоги. 

 
3.МЕТА ПРОГРАМИ 

Основною метою програми є створення умов для динамічного, 
збалансованого розвитку району, підвищення рівня конкурентоспроможності 
району, активізації економічної діяльності, підвищення рівня життя населення, 
додержання гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного 
громадянина та покращення якості та тривалості життя жителів району, 
підвищення доступу населення до якісної медичної допомоги, модернізації та 
зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я району. 

 
4.ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ 

ПОКАЗНИКИ 
Основним завданням програми є: 
• зміцнення здоров’я населення шляхом створення умов для організації 

занять фізичною культурою і спортом у місцях проживання, масового відпочинку 
та навчання, формування серед населення навичок ведення здорового способу 
життя, організація змістовного дозвілля, профілактика правопорушень, 
шкідливих звичок тощо; 

• створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх 
потреб в професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, 
виховання відповідальності перед суспільством та високої духовності; 

• забезпечення стабільного і ефективного функціонування 
комунального господарства, матеріально-технічної бази закладів охорони 
здоров’я, освіти, культури, спорту та духовності. 

• створення необхідних умов для забезпечення доступної та якісної 
медичної допомоги населенню; 

• організація змістовного дозвілля та культурного обслуговування 
населення. 



 

 

• Забезпечення формування якісної інфраструктури та створення 
сприятливих умов для подальшого розвитку територіальних громад шляхом 
надання фінансової підтримки на будівництво, реконструкцію, капітальний та 
поточний ремонти, виготовлення проектно-кошторисної документації, 
експертизи об’єктів соціально-культурної сфери, а саме: шкіл, дитячих 
навчальних закладів, народних домів, бібліотек, музичних шкіл, музеїв, ФАПів, 
АЗПСМ, та інших освітніх, культурних та медичних закладів, а також доріг 
комунальної власності та об`єктів житлово-комунального призначення.  

• Надання фінансової підтримки на закупівлю устаткування, 
обладнання, матеріалів, меблів, інвентарю та інших предметів довготривалого 
користування.  

• Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення,  
пожежної та екологічної безпеки. 

Виконання передбачених завдань Програми сприятиме стабілізації 
рівня життя та послідовне зростання якості життя населення. 

Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань у 
відповідності до стратегічних напрямків розвитку району. 

 
1. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ 
ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ 

Реалізація основних завдань Програми передбачає: 
• тісну взаємодію територіальних громад району з Львівською 

райдержадміністрацію, Львівською районною радою, об’єднаннями громадян, 
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності; 

• сприяння стабілізації рівня життя та послідовне зростання якості 
життя населення. 

• забезпечення надання якісних медичних послуг мешканцям району. 
Правовою основою реалізації головних напрямків Програми є 

Конституція України з урахуванням положень Законів України: «Про місцеві 
державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання 
розвитку регіонів» тощо. 

Програма реалізовуватиметься впродовж 2021 року. 
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів обласного, 

районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
Загальний обсяг фінансових витрат необхідних для виконання 

Програми на 2021 рік становить 10 500,0 тис.грн. (додаток 1) 
Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями 

районної ради про внесення змін до показників районного бюджету на 
відповідний рік та до переліку завдань і заходів цієї Програми (додаток 2). 

Відповідальний виконавець Програми - головний розпорядник коштів 
за Програмою є Управління фінансів Львівської райдержадміністрації. 

 
2. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 



 

 

Координація та контроль за виконанням програми покладається на 
постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічної 
політики Львівської районної ради Львівської області. 

Управління фінансів не пізніше, ніж через місяць після закінчення 
визначеного терміну дії Програми узагальнює інформації та подає підсумковий 
звіт щодо виконання Програми за 2021 рік на розгляд постійної комісії з питань 
планування бюджету, фінансів та економічної політики Львівської районної ради 
Львівської області. 

 
В.о. начальника управління фінансів  
Львівської райдержадміністрації 





 

Додаток 1 
 
 

Ресурсне забезпечення Програми підтримки розвитку територій Львівського району на 2021 рік 
 

тис, грн. 
Обсяг коштів, які пропонується залучити 
на виконання Програми 2021 рік Усього витрат на виконання Програми 
Усього, 10500,0 10500,0 
у тому числі    
районний бюджет 10500,0 10500,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 2 
Перелік завдань, заходів та показників Програми підтримки розвитку територій Львівського району 

на 2021 рік 
№ 
з/п 

Назва завдання Перелік заходів 
завдання 

Показники виконання заходу, один, 
виміру 

Виконавець 
заходу, 
показника 

Фінансування 2021 рік 
Очікуваний 
результат 

Джерела Обсяги, 
тис. гри. 

1.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Перемишлянській  
міській раді для 
надання фінансової 
підтримки КП 
«Перемишлянська 
центральна районна 
лікарня» 

Виділення субвенції 
районного бюджету КП 
«Перемишлянська 
центральна районна 
лікарня» 

Затрат 
Обсяг видатків на реконструкцію, 
приміщення, тис.грн. 
Продукту 
Площа приміщення, на якій буде 
проведена реконструкція, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість реконструкції 1 кв.м. 
площі, тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

500,0 Задоволення 
потреб населення 
в отриманні 
якісних медичних 
послуг  

2.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Бібрській міській раді 
на придбання 
аналізатора 
гематологічного 
автоматичного КТ 6300 
для КНП «Бібрська 
міська лікарня» 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
придбання аналізатора 
гематологічного 
автоматичного КТ 6300 
для КНП «Бібрська 
міська лікарня» 

Затрат 
Обсяг видатків на закупівлю, тис.грн. 
Продукту 
Закупівля обладнання, к-ть 
Ефективності 
Середня вартість продукту  1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

100,0 Забезпечення 
надання якісних 
медичних послуг 
мешканцям 
Бібрської міської 
ради. 



 

3.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Глинянській  міській 
раді на капітальний 
ремонт приміщень 
амбулаторії 
моно-практики в 
с.Куровичі Львівського 
району Львівської 
області 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
капітальний ремонт 
приміщень амбулаторії 
моно-практики в 
с.Куровичі Львівського 
району Львівської 
області 

Затрат 
Обсяг видатків на реонт приміщення, 
тис.грн. 
Продукту 
Площа приміщення, на якій буде 
проведена ремонт, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість ремонту 1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

650,0 Забезпечення 
надання якісних 
медичних послуг 
мешканцям 

4.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Городоцькій  міській 
раді на «Капітальний 
ремонт 
стоматологічної 
поліклініки в 
м.Городок  Львівської 
області» 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
«Капітальний ремонт 
стоматологічної 
поліклініки в м.Городок  
Львівської області» 

Затрат 
Обсяг видатків на реонт приміщення, 
тис.грн. 
Продукту 
Площа приміщення, на якій буде 
проведена ремонт, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість ремонту 1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

300,0 Забезпечення 
надання якісних 
медичних послуг 
мешканцям 

5.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Городоцькій міській 
раді на придбання 
музичних інструментів 
для Городоцької 
дитячої мистецької 
школи Городоцької 
міської ради Львівської 
області 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
придбання музичних 
інструментів для 
Городоцької дитячої 
мистецької школи 
Городоцької міської 
ради Львівської області 

Затрат 
Обсяг видатків на закупівлю, тис.грн. 
Продукту 
спортивне обладнання та інвентар, к-ть 
Ефективності 
Середня вартість продукту  1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

250,0 створення умов 
для гармонійного 
розвитку молоді 



 

6.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Городоцькій  міській 
раді на  «Капітальний 
ремонт дороги на вул. 
Н.Пасіки в м.Городок  
Львівської області» 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
«Капітальний ремонт 
дороги на вул. Н.Пасіки 
в м.Городок  Львівської 
області» 

Затрат 
Обсяг видатків на ремонт, тис.грн. 
Продукту 
Протяжність вулиці, на якій буде 
проведений ремонт, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість ремонту 1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

400,0 Забезпечення 
формування 
якісної 
інфраструктури 
громади  

7.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Давидівській сільській 
раді на  
«Реконструкцію 
системи 
електропостачання 
будівлі басейну 
ДЮСШ «Тризуб плюс» 
на вул.Галицька 4В 
с.Давидів» 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
«Реконструкцію 
системи 
електропостачання 
будівлі басейну ДЮСШ 
«Тризуб плюс» на 
вул.Галицька 4В 
с.Давидів» 

Затрат 
Обсяг видатків на реконструкцію, 
тис.грн. 
Продукту 
Площа, на якій буде проведена 
реконструкція, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість реконструкції 1 кв.м. 
площі, тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

100,0 Покращення 
матеріально-техні
чної бази закладів 
освіти, 

8.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Добросинсько-Магерів
ській сільській раді на  
«Реконструкцію 
(технічне 
переоснащення) 
системи опалення з 
впровадженням 
енергозберігаючих 
технологій будівлі 
Бишківського ЗДО 
Добросинсько-Магерів
ської сільської ради 
Львівського району 
Львівської області» 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
«Реконструкцію 
(технічне 
переоснащення) 
системи опалення з 
впровадженням 
енергозберігаючих 
технологій будівлі 
Бишківського ЗДО 
Добросинсько-Магерів
ської сільської ради 
Львівського району 
Львівської області» 

Затрат 
Обсяг видатків на ремонт, тис.грн. 
Продукту 
Площа, на якій буде проведений ремонт, 
кв.м 
Ефективності 
Середня вартість ремонту 1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

300,0 Покращення 
матеріально-техні
чної бази закладів 
освіти, 
впровадження 
енергозберігаючи
х технологій 



 

9.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Жовківській міській 
раді на реконструкцію 
вуличного освітлення з 
використанням 
енергозберігаючих 
технологій на 
вул.Зеленій у с.В'язова 
Львівського району 
Львівської області 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
реконструкцію 
вуличного освітлення з 
використанням 
енергозберігаючих 
технологій на 
вул.Зеленій у с.В'язова 
Львівського району 
Львівської області 

Затрат 
Обсяг видатків на реконструкцію,  
тис.грн. 
Продукту 
Реконструкція вуличного освітлення, 
к-сть 
Ефективності 
Середня вартість реконструкції 1 кв.м. 
площі, тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

550,0 Забезпечення 
формування 
якісної 
інфраструктури 

10.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Жовківській міській 
раді на «Капітальний 
ремонт приміщень 
будівлі Любельського 
ЗЗСО І-ІІІ ст. по 
вул.Шевченка, 52-Б в 
с.Любеля Львівського 
району Львівської 
області» 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
«Капітальний ремонт 
приміщень будівлі 
Любельського ЗЗСО 
І-ІІІ ст. по 
вул.Шевченка, 52-Б в 
с.Любеля Львівського 
району Львівської 
області» 

Затрат 
Обсяг видатків на ремонт, тис.грн. 
Продукту 
Площа приміщення, на якій буде 
проведена ремонт, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість ремонту 1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

300,0 підвищення рівня 
та якості життя 
населення 

11.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Жовтанецькій сільській 
раді на «Будівництво 
мультифункціональног
о майданчика по 
вул.Є.Козака,2а в 
Велике Колодно 
Кам’янка-бузького 
району Львівської 
області». 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
«Будівництво 
мультифункціональног
о майданчика по 
вул.Є.Козака,2а в 
Велике Колодно 
Кам’янка-бузького 
району Львівської 
області». 

Затрат 
Обсяг видатків на будівництво,  тис.грн. 
Продукту 
Площа, на якій буде проведена 
будівництво, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість будівнитва 1 кв.м. 
площі, тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

300,0 зміцнення 
здоров’я 
населення шляхом 
створення умов 
для організації 
занять фізичною 
культурою і 
спортом у місцях 
проживання 



 

12.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Комарнівській міській 
раді на «Капітальний 
ремонт (благоустрій) 
пл.І.Франка в 
м.Комарно 
Городоцького району  
Львівської області». 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
«Капітальний ремонт 
(благоустрій) 
пл.І.Франка в 
м.Комарно 
Городоцького району  
Львівської області». 

Затрат 
Обсяг видатків, тис.грн. 
Продукту 
Протяжність площі, на якій буде 
проведений благоустрій, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість ремонту 1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

350,0 Забезпечення 
формування 
якісної 
інфраструктури 
громади 

13.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Куликівській селищній 
раді на «Капітальний 
ремонт внутрішніх 
систем опалення 
будівлі Куликівського 
ОЗЗСО І-ІІІст. по 
вул.Винниченка, 1а в 
смт Куликів 
Львівського району 
Львівської області» 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
«Капітальний ремонт 
внутрішніх систем 
опалення будівлі 
Куликівського ОЗЗСО 
І-ІІІст. по 
вул.Винниченка, 1а в 
смт Куликів 
Львівського району 
Львівської області» 

Затрат 
Обсяг видатків на ремонт, тис.грн. 
Продукту 
Площа приміщення, на якій буде 
проведена ремонт, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість ремонту 1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

900,0 Забезпечення 
формування 
якісної 
інфраструктури 
громади 

14.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Новояричівській 
селищній раді на 
Капітальний ремонт 
даху Комунального 
закладу «Народний дім 
с.Великосілки». 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
капітальний ремонт 
даху Комунального 
закладу «Народний дім 
с.Великосілки». 

Затрат 
Обсяг видатків на ремонт, тис.грн. 
Продукту 
Площа, на якій буде проведений ремонт, 
кв.м 
Ефективності 
Середня вартість ремонту 1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

300,0 Забезпечення 
формування 
якісної 
інфраструктури 
громади 



 

15.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Оброшинській 
сільській раді на 
«Будівництво 
комплексу дитячих та 
спортивних 
майданчиків з 
роздягальнею в 
с.Ставчани 
Пустомитівського 
району Львівської 
області»   

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
«Будівництво 
комплексу дитячих та 
спортивних 
майданчиків з 
роздягальнею в 
с.Ставчани 
Пустомитівського 
району Львівської 
області»   

Затрат 
Обсяг видатків на будівництво,  тис.грн. 
Продукту 
Площа, на якій буде проведена 
будівництво, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість будівнитва 1 кв.м. 
площі, тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

650,0 зміцнення 
здоров’я 
населення шляхом 
створення умов 
для організації 
занять фізичною 
культурою і 
спортом у місцях 
проживання 

16.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Оброшинській 
сільській раді на 
капітальний ремонт 
вул.Полуботка в 
с.Конопниця 
Оброшинської 
сільської ради  

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
капітальний ремонт 
вул.Полуботка в 
с.Конопниця 
Оброшинської сільської 
ради 

Затрат 
Обсяг видатків на ремонт, тис.грн. 
Продукту 
Протяжність вулиці, на якій буде 
проведений ремонт, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість ремонту 1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

200,0 Забезпечення 
формування 
якісної 
інфраструктури 
громади 

17.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Перемишлянській 
міській раді на 
покращення 
матеріально-технічної 
бази КП 
«Перемишлянська 
районна центральна 
лікарня» 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
покращення 
матеріально-технічної 
бази КП 
«Перемишлянська 
районна центральна 
лікарня» 

Затрат 
Обсяг видатків, тис.грн. 
Продукту 
Площа обєкта, на якому буде проведений 
реконструкція, ремонт кв.м 
Ефективності 
Середня вартість робіт 1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

100,0 забезпечення 
стабільного і 
ефективного 
функціонування 
матеріально-техні
чної бази закладів 
охорони здоров’я, 



 

18.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Підберізцівській 
сільській раді на 
«Проведення заходів із 
розчистки русла р. 
Миклашівка в 
с.Миклашів 
Пустомитівського 
району Львівської 
області (капітальний 
ремонт)»   

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
«Проведення заходів із 
розчистки русла р. 
Миклашівка в 
с.Миклашів 
Пустомитівського 
району Львівської 
області (капітальний 
ремонт)»   

Затрат 
Обсяг видатків на проведення заходів, 
тис.грн. 
Продукту 
Площа розчистки русла річки, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість розчистки 1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

700,0 Покращення 
умов 
проходження 
паводків  

19.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Підберізцівській 
сільській раді на 
«Капітальний ремонт 
опорядження фасаду та 
системи опалення для 
забезпечення 
енергозбереження 
народного дому в 
с.Підберізці 
Пустомитівського 
району Львівської 
області. Коригування». 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
«Капітальний ремонт 
опорядження фасаду та 
системи опалення для 
забезпечення 
енергозбереження 
народного дому в 
с.Підберізці 
Пустомитівського 
району Львівської 
області. Коригування» 

Затрат 
Обсяг видатків на ремонт, тис.грн. 
Продукту 
Площа, на якій буде проведений ремонт, 
кв.м 
Ефективності 
Середня вартість ремонту 1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

200,0 забезпечення 
стабільного і 
ефективного 
функціонування 
матеріально-техні
чної бази закладів 
культури, 

20.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Пустомитівській 
міській раді на 
капітальний ремонт 
пляжного 
волейбольного 
майданчика в м. 
Пустомити на вул. 
Паркова.Пустомитівсь
кого району Львівської 
області. Коригування». 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
капітальний ремонт 
пляжного 
волейбольного 
майданчика в м. 
Пустомити на вул. 
Паркова.Пустомитівськ
ого району Львівської 
області. Коригування» 

Затрат 
Обсяг видатків на ремонт, тис.грн. 
Продукту 
Площа майданчика, на якій буде 
проведена ремонт, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість ремонту 1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

200,0 зміцнення 
здоров’я 
населення шляхом 
створення умов 
для організації 
занять фізичною 
культурою і 
спортом у місцях 
проживання 



 

21.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Пустомитівській 
міській раді на поточні 
ремонтні роботи у 
підвальних 
приміщеннях 
«Пустомитівської 
ЗЗОШ №2 І-ІІІ ст. 
ім.В.Кучабського» 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
поточні ремонтні 
роботи у підвальних 
приміщеннях 
«Пустомитівської 
ЗЗОШ №2 І-ІІІ ст. 
ім.В.Кучабського» 

Затрат 
Обсяг видатків на ремонт, тис.грн. 
Продукту 
Площа приміщення, на якій буде 
проведена ремонт, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість ремонту 1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

100,0 забезпечення 
стабільного і 
ефективного 
функціонування 
матеріально-техні
чної бази закладів 
освіти, 

22.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Пустомитівській 
міській раді на 
закупівлю спортивного 
інвентаря та 
обладнання, 
необхідних для занять 
футболом дітей, що 
навчаються у 
Пустомитівському 
ЗЗСО №2 І-ІІІ ст. 
ім.В.Кучабського 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
закупівлю спортивного 
інвентаря та 
обладнання, необхідних 
для занять футболом 
дітей, що навчаються у 
Пустомитівському 
ЗЗСО №2 І-ІІІ ст. 
ім.В.Кучабського 

Затрат 
Обсяг видатків на закупівлю, тис.грн. 
Продукту 
спортивне обладнання та інвентар, к-тсь 
Ефективності 
Середня вартість продукту  1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

100,0 зміцнення 
здоров’я 
населення шляхом 
створення умов 
для організації 
занять фізичною 
культурою і 
спортом у місцях 
проживання 

23.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Пустомитівській 
міській раді на 
ремонтні роботи 
системи опалення ОЗ 
Пустомитівський ЗЗСО 
№1 І-ІІІ ст. в 
м.Пустомити» 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
ремонтні роботи 
системи опалення ОЗ 
Пустомитівський ЗЗСО 
№1 І-ІІІ ст. в 
м.Пустомити» 

Затрат 
Обсяг видатків на ремонт, тис.грн. 
Продукту 
Площа приміщення, на якій буде 
проведена ремонт, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість ремонту 1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

300,0 забезпечення 
стабільного і 
ефективного 
функціонування 
матеріально-техні
чної бази закладів 
освіти, 



 

24.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Пустомитівській 
міській раді на 
закупівлю спортивного 
обладнання та 
інвентарю для ДЮСШ 
«ЮНІСТЬ» 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
закупівлю спортивного 
обладнання та 
інвентарю для ДЮСШ 
«ЮНІСТЬ» 

Затрат 
Обсяг видатків на закупівлю, тис.грн. 
Продукту 
спортивне обладнання та інвентар, к-тсь 
Ефективності 
Середня вартість продукту  1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

100,0 зміцнення 
здоров’я 
населення шляхом 
створення умов 
для організації 
занять фізичною 
культурою і 
спортом у місцях 
проживання 

25.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Пустомитівській 
міській раді на 
реконструкцію скверу 
імені Архієпископа 
Володимира Стернюка 
в м.Пустомити 
Львівської області» 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
реконструкцію скверу 
імені Архієпископа 
Володимира Стернюка 
в м.Пустомити 
Львівської області» 

Затрат 
Обсяг видатків на реконструкцію,  
тис.грн. 
Продукту 
Площа, на якій буде проведена 
реконструкція, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість реконструкції 1 кв.м. 
площі, тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

500,0 Забезпечення 
формування 
якісної 
інфраструктури 
громади 

26.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Рава-Руській міській 
раді на «Реконструкцію 
вуличного освітлення 
по вул.Стадницькій, 
вул.Білути, вул.Гайові 
в с.Липник 
Жовківського району 
Львівської області». 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
«Реконструкція 
вуличного освітлення 
по вул.Стадницькій, 
вул.Білути, вул.Гайові в 
с.Липник Жовківського 
району Львівської 
області» 

Затрат 
Обсяг видатків на реконструкцію,  
тис.грн. 
Продукту 
Реконструкція вуличного освітлення, 
к-сть 
Ефективності 
Середня вартість реконструкції 1 кв.м. 
площі, тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

900,0 Забезпечення 
формування 
якісної 
інфраструктури 
громади 



 

27.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Сокільницькій 
сільській раді на «Нове 
будівництво пожежної 
водойми в межах 
вулиць Наварійська – 
І.Сірка в с.Сокільники 
Пустомитівського 
району Львівської 
області» 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
«Нове будівництво 
пожежної водойми в 
межах вулиць 
Наварійська – І.Сірка в 
с.Сокільники 
Пустомитівського 
району Львівської 
області» 

Затрат 
Обсяг видатків на будівництво, тис.грн. 
Продукту 
Площа, на якій буде проведена 
будівництво, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість реконструкції 1 кв.м. 
площі, тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

250,0 Забезпечення 
пожежної 
безпеки в 
с.Сокільники 

28.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Сокільницькій 
сільській раді на 
капітальний ремонт 
шлюза-регулятора на 
р.Щирка в с.Годовиця 
на території 
Сокільницької 
територіальної громади 
Львівського району 
Львівської області» 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
капітальний ремонт 
шлюза-регулятора на 
р.Щирка в с.Годовиця 
на території 
Сокільницької 
територіальної громади 
Львівського району 
Львівської області» 

Затрат 
Обсяг видатків на ремонт, тис.грн. 
Продукту 
Площа, на якій буде проведена ремонт, 
кв.м 
Ефективності 
Середня вартість реконструкції 1 кв.м. 
площі, тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

300,0 Забезпечення 
санітарно-епіде
міологічного 
благополуччя 
населення  

29.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Сокільницькій 
сільській раді на 
«Будівництво дитячого 
спортивного 
майданчика та 
вуличних тренажерів 
між вул. О.Вишні та 
вул.Хвильового в 
с.Сокільники 
Пустомитівського 
району Львівської 
області». 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
«Будівництво дитячого 
спортивного 
майданчика та 
вуличних тренажерів 
між вул. О.Вишні та 
вул.Хвильового в 
с.Сокільники 
Пустомитівського 
району Львівської 
області». 

Затрат 
Обсяг видатків на реконструкцію, 
приміщення, тис.грн. 
Продукту 
Площа об’єкта, кв.м 
Ефективності 
Середня вартість будівництва 1 кв.м. 
площі, тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

300,0 зміцнення 
здоров’я 
населення шляхом 
створення умов 
для організації 
занять фізичною 
культурою і 
спортом у місцях 
проживання 



 

30.  Виділення з районного 
бюджету субвенції 
Щирецькій селищній 
раді на «Капітальний 
ремонт фасадів 
Щирецької дитячої 
музичної школи в смт 
Щирець пл.Ринок, 12 
Пустомитівського 
району Львівської 
області» 

Виділення субвенції 
районного бюджету на 
«Капітальний ремонт 
фасадів Щирецької 
дитячої музичної школи 
в смт Щирець пл.Ринок, 
12 Пустомитівського 
району Львівської 
області» 

Затрат 
Обсяг видатків на ремонт, тис.грн. 
Продукту 
Площа, на якій буде проведений ремонт, 
кв.м 
Ефективності 
Середня вартість ремонту 1 кв.м. площі, 
тис.грн. 
Якості 
Рівень готовності об’єкта, % 

Управління 
фінансів 
Львівської 
райдержадмініс 
трації 

Районний 
бюджет 

300,0 забезпечення 
стабільного і 
ефективного 
функціонування 
матеріально-техні
чної бази закладів 
культури, 

 Всього     10500  
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