
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про фінансування видатків Зашківської 
сільської ради Жовківського району Львівської 
області та внесення змін до бюджету Львівської 
міської територіальної громади на 2021 рік 
 
 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
ухвал міської ради від 29.12.2020 № 7 “Про припинення місцевих рад шляхом 
приєднання до Львівської міської ради“, від 29.12.2020 № 29 “Про бюджет 
Львівської міської територіальної громади на 2021 рік“, враховуючи затверджену 
структуру місцевої ради, пропозиції головного розпорядника коштів, виконавчий 
комітет вирішив: 

1. Виконавчому комітету Львівської міської ради включити Зашківську 
сільську раду Жовківського району Львівської області до мережі розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів бюджету 
Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. 

2. Встановити умови оплати праці посадових осіб Зашківської сільської 
ради Жовківського району Львівської області виходячи з умов оплати праці 
посадових осіб місцевого самоврядування, службовців і робітників, зайнятих 
обслуговуванням органів місцевого самоврядування, та схем посадових окладів 
згідно з додатками 54, 55 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 
№ 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів“, наказом 
Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 “Про умови оплати праці 
робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 
органів“. 

3. Затвердити тимчасовий штатний розпис Зашківської сільської ради 
Жовківського району Львівської області на 2021 рік згідно з додатком 1. 

4. Внести зміни до розподілу видатків бюджету Львівської міської 
територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 2. 

5. Головному розпоряднику коштів забезпечити цільове використання 
бюджетних коштів. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконкому. 

 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 

 



 
          Додаток 1 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ТИМЧАСОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС 
Зашківської сільської ради Жовківського району Львівської області 

на 2021 рік 
 
 

       (діє з 01.01.2021 до 30.04.2021) 

№ 
з/п 

Назва структурного 
підрозділу та посад 

Кількість 
штатних 

посад 

Посадовий 
оклад (грн.) 

Фонд заробітної 
плати на місяць 
за посадовими 
окладами (грн.) 

1. Головний бухгалтер 1 5 200 5 200 

2. Спеціаліст 1-ї категорії 2 4 000 8 000 

3. Інспектор по військовому 
обліку 

1 4 000 4 000 

4. Рахівник 1 3 850 3 850 

5. Працівник по 
обслуговуванню 
службових приміщень 

0,5 3 268 1 634 

 Всього: 5,5 - 22 684 

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 
 
 

Віза: 
 
Директор департаменту 
міської агломерації       Н. Алєксєєва 

 



(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 200 000

0210000 Виконавчий комітет Львівської міської ради

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000

1200000 Департамент житлового господарства та інфраструктури -200 000 -200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200 000

1210000 Департамент житлового господарства та інфраструктури

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -200 000 -200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -200 000

Всього 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

 Візи:

Директор департаменту фінансової політики О. Іщук

Заступник директора департаменту фінансової

політики - начальник управління фінансів Л. Римар

13563000000

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

 Додаток 2

до рішення виконкому

від ______________ № _______

оплата праці комунальні 

послуги та 

енергоносії

Всього у тому числі 

бюджет 

розвитку

з нихвидатки 

споживання комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Зміни до розподілу видатків бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік

з них

Разом

(код бюджету)

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

видатки 

споживання оплата праці

Загальний фонд

видатки 

розвитку

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Всього

Спеціальний фонд
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