
 1 

Проект рішення 
 

Про виконання районних цільових програм, фінансування яких у 2021 році 
проводилось за рахунок коштів районного бюджету Львівського району 

 
Керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ознайомившись із звітами про виконання районних  
цільових програм за 2021 рік, зокрема, про використання коштів, виділених у 2021 
році з районного бюджету Львівського району, враховуючи висновок постійної 
комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної 
політики від 18.02.2022, Львівська районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити звіти про виконання районних  цільових програм за 2021 рік, 

фінансування яких проводилось за рахунок коштів районного бюджету Львівського 
району, зокрема: 

1.1. Районної програми забезпечення заходів пов’язаних з ліквідацією 
Комунального підприємства «Соціальні гарантії» Пустомитівської районної ради 
на 2021 рік, затвердженої рішенням районної рад від 26.04.2021 №84 виконано в 
сумі 905 032,05 грн.  

1.2. Програми створення умов для централізованого тимчасового зберігання 
документів, своєчасна  та достовірна  видача довідок місцевим трудовим архівом  
Городоцького району на перше півріччя 2021 року, затвердженої рішенням 
районної ради від 26.04.2021 №84  виконано в сумі 191 625,99 грн.  

1.3.Районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівському районі Львівської 
області на 2021 рік, затвердженої рішенням районної ради від 25.06.2021 №101, зі 
змінами, внесеними рішенням районної ради від 26.11.2021 №150 виконано в сумі  
2 406 118,00 грн. 

1.4. Районної програми виконання централізованих заходів 
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини» службою у справах дітей Львівської райдержадміністрації 
у Львівському районі на 2021 рік щодо захисту прав дітей різних категорій, 
затвердженої рішенням районної ради від 25.06.2021 №102, зі змінами, внесеними 
рішенням районної ради від 26.11.2021 №150 виконано в сумі  221 000,00 грн.  

1.5. Комплексної програми профілактики злочинності у Львівському районі, 
затвердженої рішенням районної ради від 25.06.2021 №104, зі змінами, внесеними 
рішенням районної ради від 12.10.2021 №140 виконано в сумі 663 000,00 грн. 

1.6. Програми розвитку архівної справи та оцифрування архівних документів 
Львівського району на 2021 рік, затвердженої рішенням районної ради від 
25.06.2021 №105 виконано в сумі 200 000,00 грн. 

1.7. Програми підтримки розвитку територій Львівського району на 2021 рік, 
затвердженої рішенням районної ради від 25.06.2021 №106, зі змінами, внесеними 
рішеннями районної ради  від 28.10.2021 №146 та від 23.12.2021 №161 виконано в 
сумі 9 947 835,64 грн. 
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1.8. Програми підтримки органів виконавчої влади Львівського району на 
2021 рік, затвердженої рішенням районної ради від 28.10.2021 №147 виконано в 
сумі 2 273 079,33 грн. 

1.9. Районної програми забезпечення заходів, пов`язаних  з реорганізацією 
структурних підрозділів Городоцької та Пустомитівської райдержадміністрацій, які 
утримуються за рахунок коштів районного бюджету та погашення кредиторської 
заборгованості за компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян на 2021 рік, затвердженої рішенням 
районної ради від 26.11.2021 №151 виконано в сумі 116 634,12 грн. 

1.10. Районної цільової програми щодо організації та проведення 
протокольних і масових заходів Львівської районної ради у 2021-2022 роках, 
затвердженої  рішенням  районної  ради  від  25.06.2021  №100  виконано  в сумі 
206 204,00 грн. 

2. Зняти з контролю районні цільові програми, зазначені в підпунктах 1.1. - 
1.9.  пункту 1. даного рішення, у зв’язку із закінченням терміну їх дії в 2021 році. 

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 
 


