
 
 

                                                            Проект рішення 
 

Про порядок денний 11-ї позачергової 
сесії Львівської районної ради 

 
 Львівська районна рада восьмого скликання 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Затвердити такий порядок денний 11-ї  позачергової сесії районної ради: 
 
            1. Про затвердження Угоди про транскордонну співпрацю між Львівською 
районною радою (Україна) і районом Саарпфальц-Крайс (Федеративна Республіка 
Німеччина) (доповідає голова районної ради А.Сулим). 
            2. Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату 
Львівської районної ради (доповідає голова районної ради А.Сулим). 
            3. Різне.  
 
 
 

Голова  районної ради     Андрій СУЛИМ  
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     Проект рішення 

Про затвердження Угоди про транскордонну співпрацю між Львівською 
районною радою (Україна) і районом Саарпфальц-Крайс (Федеративна 
Республіка Німеччина) 

       Заслухавши інформацію голови Львівської районної ради А.Сулима стосовно 
підписання Угоди про транскордонну співпрацю з районом Саарпфальц-Крайс 
(Федеративна Республіка Німеччина) в галузях управління, освіти, молодіжної 
політики, охорони здоров’я, економіки, туризму та регіонального розвитку, 
підприємництва, збереження природи і ландшафту, історії, культури, пам’яток 
архітектури та мистецтва тощо, керуючись пунктом 15.1) частини 1 статті 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, 
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань культури, туризму 
та транскордонного співробітництва від 17.02.2022, Львівська районна рада 

      вирішила: 

1. Затвердити Угоду про транскордонну співпрацю між Львівською районною
радою (Україна) і районом Саарпфальц-Крайс (Федеративна Республіка 
Німеччина) від 24.02.2022 року (текст Угоди додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань культури, туризму та транскордонного співробітництва (Б.Федун). 

Голова районної ради  Андрій СУЛИМ 





    Проект рішення 

Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату 
Львівської районної ради 

Розглянувши пропозиції голови Львівської районної ради стосовно 
структури та чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради, 
враховуючи викладене в листах Львівської районної військової адміністрації від 
04.05.2022  №344\01-29 та від 19.05.2022 №361\01-29, з метою економії 
бюджетних коштів, відповідно до підпункту 4) пункту 1 статті 43, підпункту 3) 
пункту 6 статті 55  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Львівська районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити структуру та чисельність виконавчого апарату
Львівської районної ради згідно з додатком та ввести її в дію з 01.09.2022. 

2. Вважати таким, що з 01.09.2022 втратило чинність рішення районної
ради від 23.12.2021 №165. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради
А.Сулима. 

Голова районної ради Андрій СУЛИМ 



Додаток 
до рішення районної ради 
від 28.06.2022 №____ 

Структура та чисельність виконавчого апарату  
Львівської районної ради (станом на 01.09.2022). 

№ з/п Назва структурного підрозділу та посад К-сть 
штатних 

посад 
1. Голова районної ради 1 
2. Заступник голови районної ради 1 
3. Керуючий справами 1 
4. Радник голови районної ради (патронатна

служба)
1 

5. Відділ правового та інформаційно-
аналітичного забезпечення

2 

5.1. Заступник керуючого справами - начальник 
відділу 

1 

5.2. Заступник начальника  відділу 1 
6. Організаційно – методичний відділ 3 
6.1. Начальник відділу 1 
6.2 Спеціаліст І-ї категорії 2 
7. Відділ фінансового – господарського

забезпечення
3 

7.1 Начальник відділу 1 
7.2. Заступник начальника відділу 1 
7.3. Головний спеціаліст 1 
Всього: 12 

Заступник голови районної ради Марта ІЛЬЧИШИН 
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