.

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тринадцята сесія сьомого демократичного скликання
РІШЕННЯ

№1

від 22.12.2017 року
Про затвердження порядку денного
тринадцятої сесії сьомого демократичного скликання.
Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Купичвільська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити порядок денний
тринадцятої
сесії сьомого
демократичного скликання згідно з додатком № 1.

Купичвільський сільський голова:

О. Давидович

Додаток № 1
до рішення № 1 від 22.12.2017 року тринадцятої
сесії сьомого демократичного скликання.

1. Про затвердження порядку денного тринадцятої сесії сьомого
демократичного скликання.
2. Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії сьомого демократичного
скликання за № 2 від 15.11.2017 року.
3. Про затвердження бюджету Купичвільської сільської ради на 2018 рік.
4.Про затвердження штатного розпису апарату Купичвільської сільської ради
на 2018 рік.
5. Про преміювання сільського голову Купичвільської сільської ради на 2018
рік.
6. Про преміювання секретаря Купичвільської сільської ради на 2018 рік.
7. Про встановлення єдиного податку на види підприємницької діяльності
8. . Про встановлення розміру орендної плати за використання приміщення
пилорами, яка знаходиться у фактичному користуванні Прокуди Юрія
Степановича.
9. Про внесення змін до рішення № 8 від 10.03.2017 року про податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
10. Про затвердження графіку роботи Народного Дому при організації
заходів відпочинку.
11. Про встановлення розміру орендної плати за використання приміщення
сільської бібліотеки с. Купичволя.
12. Про затвердження плану роботи пленарних засідань сесій Купичвільської
сільської ради на І півріччя 2018 року.
13. Про затвердження розпоряджень сільського голови.
14. Різне.
.

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА
РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тринадцята сесія сьомого демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я №2
від 22.12.2017 року.
Про внесення змін до рішення № 2 від 15.11.2017 року
дванадцятої сесії сьомого демократичного скликання
Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись статтею
26 пункту 23 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,
рішенням виконавчого комітету від 21.12.2017 року та протоколу бюджетної
комісії від 21.12.2017 року, сесія Купичвільської сільської ради ВИРІШИЛА:
1. 1. Внести зміни в загальний обсяг доходів бюджету Купичвільської
сільської ради на 2018 р. згідно з додатком № 1
2. Внести зміни в загальний обсяг видатків бюджету Купичвільської
сільської ради на 2018 рік згідно з додатком № 3.
3. Додатки № 1, № 3 до даного рішення є його невід'ємною частиною.
4. Головному бухгалтеру внести відповідні зміни в кошторис доходів і
видатків бюджету Купичвільської сільської ради на 2018 рік
5. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань
фінансування та бюджету / М. Герман/.
Купичвільський сільський голова:

О.Давидович

Купичвільська сільська рада Жовківського
району Львівської області
Тринадцята сесія сьомого демократичного скликання

Рішення
«22» грудня 2017 року

№ 03

Про Купичвільський сільський бюджет
на 2018 рік.
Купичвільська сільська рада ВИРІШИЛА:
1.
Визначити на 2018рік:
- доходи Купичвільського сільського бюджету у сумі 580,0 тис. грн., в
тому числі :
доходи загального фонду Купичвільського сільського бюджету 580,0 тис.
грн.,
доходи спеціального фонду Купичвільського сільського бюджету 0.00
тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 0,00 тис. грн. згідно з додатком №
1 цього рішення;
- видатки Купичвільського сільського бюджету у сумі 580,0 тис. грн., в
тому числі :
видатки загального фонду Купичвільського сільського бюджету 566,0 тис.
грн.,
видатки спеціального фонду Купичвільського сільського бюджету 14,0
тис. грн.;
- профіцит Купичвільського сільського бюджету у сумі 14,0 тис. грн., в
тому числі загального фонду бюджету 14,0 тис. грн. згідно з додатком № 2
до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду Купичвільського сільського бюджету у
сумі 14,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення Купичвільського сільського
бюджету на 2018 рік за тимчасовою та функціональною класифікацією
видатків та кредитування в сумі 580,0тис грн., у тому числі по загальному
фонду 566,0тис. грн. та спеціальному фонду 14,0тис. грн. згідно з додатком
№ 3 до цього рішення.
3.
Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів
Купичвільського сільського бюджету у сумі 1,00 тис. гривень. (Додаток№2)
4. Затвердити на 2018р субвенцію Жовківському районному бюджету
В сумі 3,0 тис грн. на утримання місцевої пожежної охорони

5. Затвердити на 2018рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до
цього рішення.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
Купичвільського сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною
структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на
реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 7,0 тис. грн. згідно з
додатком № 6 до цього рішення.
8. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у
фізичних розмірах для установ , які утримуються з сільського бюджету
згідно з додатком №7.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів Купичвільського
сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування
відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до
кінця поточного бюджетного періоду.
10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у
натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів
відповідних бюджетних асигнувань.
11. Взяти до відома , що відповідно до вимог Бюджетного кодексу
України
У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо
за загальним та спеціальним фондами бюджету сільська рада здійснює
перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та
кошторисі , в розрізі економічної класифікації видатків.

У процесі виконання сільського бюджету у межах його загального
обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених
бюджетних призначень головному розпорядникові коштів сільського
бюджету за загальним і спеціальним фондами , а також розподіл та
перерозподіл офіційних трансфертів здійснювати сільському голові
розпорядженням з подальшим затвердженням на сесії ради.
Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет
збільшувати бюджетні призначення за загальним фондом на оплату праці
апарату управління за рахунок зменшення інших видатків.
12. Додатки № 1,2,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною
частиною.

Голова Купичвільської
сільської ради
____________________Давидович О.М.

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тринадцята сесія сьомого демократичного скликання
РІШЕННЯ №4
від 22.12.2017 р.
Про затвердження штатного розпису та
кошторису видатків на утримання апарату управління
Купичвільської сільської ради на 2018 рік.
Відповідно до статті 26 п.п. 4 Закону України " Про місцеве
самоврядування в Україні " сесія Купичвільської сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Затвердити штатний розпис та кошторис видатків на утримання
апарату управління сільської ради на 2018 рік згідно з додатками № 1 і № 2.
2. Головному бухгалтеру сільської ради забезпечити фінансування на
утримання апарату управління сільської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного
бухгалтера сільської ради Н. Сенюту.
Купичвільський сільський голова:_________________О.Давидович

Додаток № 1
до рішення № 4 від р. тринадцятої
сесії сьомого демократичного скликання
ШТАТНИЙ

РОЗПИС

АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2018 р.
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

ПОСАДА
Сільський голова
Секретар сільської ради
Головний бухгалтер сільської ради
Спеціаліст ІІ категорії, землевпорядник
сільської ради
Військовообліковець
Прибиральник
Двірник

Кількість
одиниць
1
1
1
1
0.5
0.25
0.25

Секретар сільської ради:__________________І. Яремко

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тринадцята сесія сьомого демократичного скликання
РІШЕННЯ №5
від 22.12.2017 р.
Про преміювання сільського голову
Купичвільської сільської ради на 2018 рік.
Відповідно до статті 26 п.п. 4 Закону України " Про місцеве
самоврядування в Україні ", постанови Кабінету Міністрів № 353 від
24.05.2017 року по Постанови кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року
№ 921, сесія Купичвільської сільської ради ВИРІШИЛА:
1. Преміювати Купичвільського сільського голову Давидович
Олександру Михайлівну щомісячно до 100% виходячи з фонду оплати праці,

а також до державних та професійних свят і ювілейних дат до
середньомісячної заробітної плати в межах кошторисних пизначень.
2. Встановити Купичвільському сільському голові матеріальну допомогу
для вирішення соціально- побутових питань та допомогу на оздоровлення в
розмірі середньомісячної заробітної плати в межах кошторисних призначень.
3. Головному бухгалтеру сільської ради забезпечити фінансування на
утримання апарату управління сільської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного
бухгалтера сільської ради Н. Сенюту.
Купичвільський сільський голова:_________________О.Давидович

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тринадцята сесія сьомого демократичного скликання
РІШЕННЯ №6
від 22.12.2017 р.
Про преміювання секретаря
Купичвільської сільської ради на 2018 рік.
Відповідно до статті 26 п.п. 4 Закону України " Про місцеве
самоврядування в Україні ", постанови Кабінету Міністрів № 353 від

24.05.2017 року по Постанови кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року
№ 921, сесія Купичвільської сільської ради ВИРІШИЛА:
1. Преміювати секретаря Купичвільської сільської ради Яремко Ірину
Миколаївну щомісячно до 100% виходячи з фонду оплати праці, а також до
державних та професійних свят і ювілейних дат до середньомісячної
заробітної плати в межах кошторисних пизначень.
2. Встановити секретарю Купичвільської сільської ради матеріальну
допомогу для вирішення соціально- побутових питань та допомогу на
оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати в межах
кошторисних призначень.
3. Головному бухгалтеру сільської ради забезпечити фінансування на
утримання апарату управління сільської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного
бухгалтера сільської ради Н. Сенюту.
Купичвільський сільський голова:_________________О.Давидович

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тринадцята сесія сьомого демократичного скликання
РІ ШЕННЯ№7
від 22.12.2017 року
Про встановлення єдиного податку на види підприємницької діяльності.
Відповідно до Закону України “Про державний бюджет України ” та
керуючись статтею 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в
Україні", Купичвільська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити розміри єдиного податку на види підприємницької
діяльності для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську
діяльність незалежно від виду господарської діяльності з- розрахунку на
календарний місяць на території Купичвільської сільської ради:
- для першої групи платників єдиного податку встановити ставку у розмірі 10
відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку – у розмірі 20 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати.
2. Встановити ставку акцизного податку в розмірі 5 відсотків, з
реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів з урахуванням вимог Податкового кодексу України, на території
Купичвільської сільської ради.
3. Прийняте рішення надіслати в ДФСУ Жовківського відділення
Личаківської ОДПІ.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову О. Давидович.
Купичвільський сільський голова:________________О.Давидович

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тринадцята сесія сьомого демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я №8
від 22.12.2017 року
Про встановлення розміру орендної плати за
використання приміщення пилорами, яка
знаходиться в фактичному користуванні
Прокуди Юрія Степановича.
Заслухавши голову постійної депутатської комісії з регулювання
земельних відносин та будівництву / голова комісії Н. Лозинська/ та
керуючись статтями 12, 126 Земельного кодексу України та частиною
першою статті 19 Закону України "Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень", статтею 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Купичвільська сільська ради ВИРІШИЛА:
1. Надати в оренду приміщення пилорами з правом передачі в
суборенду, що знаходиться в с. Купичволя Жовківського району Львівської

області по вул. Свободи № 28 "а" громадянину Прокуді Юрію Степановичу,
1978 р.н., жителю с. Туринка Жовківського району Львівської області.
2. Доручити сільському голові продовжити з гр. Прокудою Ю.С.
договір оренди про використання вищеназваного приміщення терміном на 2
роки.
3. Гр. Прокуді Ю.С. дотримуватися правил експлуатації будівлі та
санітарних норм.
4. Зобов'язати орендаря утримувати в належному стані приміщення та
майно пилорами.
5. Встановити орендну плату, за приміщення пилорами, у розмірі 9%
від балансової вартості об’єкту приміщення пилорами.
6 . Зобов"язати орендаря чітко дотримуватися всіх пунктів договору
оренди.
7. Зобов’язати ПП Прокуду Ю.С. упорядкувати під’їзд до пилорами.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста ІІ
категорії М. Герман.
.
Купичвільський сільський голова:

О. Давидович

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тринадцята сесія сьомого демократичного скликання
РІ ШЕННЯ №9
від 22.12.2017 року
Про внесення змін до рішення № 8 від 10.03.2017 року про податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Відповідно до статті 266 Податкового кодексу України, Закону України
від 28.12.2014 року № 71- VІІІ “Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”
керуючись статтею 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в
Україні", Купичвільська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в рішення № 8 від 10.03.2017 року в пункт 1
- для об’єктів житлової нерухомості, з розрахунку на календарний рік в
розмірі 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового ) року, за 1 кв.м. бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової нерухомості (які перебувають у власності фізичних
осіб) з розрахунку на календарний рік в розмірі 1.5% розміру мінімальної

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)
року, за 1 кв. м. бази оподаткування.
- для об’єктів нежитлової нерухомості (які перебувають у власності
юридичних осіб) з розрахунку на календарний рік в розмірі 1.5% розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування
2. Прийняте рішення надіслати в ДФСУ Жовківського відділення
Личаківської ОДПІ.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на депутатську комісію з
питань фінансування та бюджету / голова комісії М. Герман/.
Купичвільський сільський голова:

О. Давидович

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тринадцята сесія сьомого демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 10
від 22.12.2017 року
Про затвердження графіку роботи
при організації заходів відпочинку.
Керуючись статтею 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в
Україні", Купичвільська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити графік роботи в Народному домі с. Купичволя у вихідні
та святкові дні, при організації заходів відпочинку молоді з 19.00 год до
01.00 год
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову О. Давидович.

Купичвільський сільський голова:

О. Давидович

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тринадцята сесія сьомого демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 11
від 22.12.2017 року
Про встановлення розміру орендної плати за
використання приміщення сільської бібліотеки.
Керуючись статтею 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в
Україні", Купичвільська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити орендну плату за приміщення сільської бібліотеки на
території Купичвільської сільської ради в розмірі -1.00 грн. в рік.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову О. Давидович.

Купичвільський сільський голова:

О. Давидович

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тринадцята сесія сьомого демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я

№ 12

від 22.12.2017 року.
Про план роботи пленарних засідань сесій
Купичвільської сільської ради на І півріччя 2018 р.
Керуючись статтею 26 п.7 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Купичвільська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план роботи Купичвільської сільської ради на І
півріччя 2018 р. (додаток № 1, додається).

Купичвільський сільський голова:

О.Давидович

Додаток № 1
до рішення № 12 тринадцятої
сесії сьомого демократичного скликання
П Л А Н
ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ СЕСІЙ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА
І ПІВРІЧЧЯ 2018 року.
№
п\п

Час
проведення

1

І кв.
року.
І кв.
року

2.

3.

І кв.
року

4.

І кв.
року

Основні питання, що виносяться
на сесії
Про затвердження звіту про виконання бюджету за
2018 2017 рік.
Доповідає: Н. Сенюта, головний бухгалтер.
2018 Про встановлення
ставок та пільг земельного
податку на земельні ділянки на території с\ради на
2019 рік.
Доповідає: М. Герман, спеціаліст ІІ категорії с/ради.
2018 Про податок на нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки.

Хто
готує
Н.
Сенюта,
головний
бухгалтер.
М.
Герман,
спеціаліст
ІІ
категорії с/ради.

М.
Герман,
спеціаліст
ІІ
категорії
2018 Про передачу в оренду неуспадкованих паї та паїв М.
Герман,
померлих громадян
спеціаліст
ІІ
Доповідає М. Герман, спеціаліст ІІ категорії с\ради.
категорії с\ради
Про затвердження звіту про виконання бюджету за І Н.
Сенюта,

5.
6.

ІІ кв.
року.
ІІ кв.
року.

7.

ІІ кв.
року.

8.

ІІ кв.
року.

9.

ІІ кв.
року.

2018 квартал 2018 року.
головний
Доповідає: Н. Сенюта, головний бухгалтер.
бухгалтер.
2018 Про приватизацію земельних ділянок під ФАПом, М.
Герман,
ДНЗ, НД.
спеціаліст
ІІ
категорії
2018 Про виконання програми соціально- економічного І.Яремко,
розвитку с.Купичволя за 2017 рік.
секретар с/ради
Доповідає: О. Давидович, сільський голова.
2018 Про затвердження програми соціально- економічного І. Яремко
розвитку с. Купичволя на 2018 рік
секретар с/ради
Доповідає: О. Давидович, сільський голова.
2018 Про роботу виконкому за 2017 рік.
О.
Давидович,
Доповідає: О. Давидович, сільський голова.
сільський голова.

Секретар сільської ради:_________І.Яремко

КУПИЧВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тринадцята сесія сьомого демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

№ 13

від 22.12.2017 року
Про затвердження розпорядженнь
сільського голови.
Керуючись статтею 26 пункт 23 Закону України “ Про місцеве
самоврядування в Україні”, та приймаючи до уваги розпорядження
сільського голови № 57 від 27.11.2017 року, № 60 від 07.12.2017 року
Купичвільська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розпорядження сільського голови № 57 від 27.11.2017
року, № 60 від 07.12.2017 року
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову О. Давидович.

Купичвільський сільський голова:

О. Давидович

