
Протокол  I- сесії 
Львівської районної ради VIII скликання 

11 грудня 2020 року 
II-ге пленарне засідання 

 
Загальний склад ради – 64 депутати. 
Зареєстровано на початок роботи ІІ пленарного засідання І сесії – 57 депутатів. 
Присутні на закінчення роботи ІІ пленарного засідання І сесії – 54 депутати. 
Список реєстрації депутатів додається. 
 

Відсутні на момент початку роботи сесії: 
1. Богун Орися Ярославівна. 
2. Браташ Ольга Володимирівна. 
3. Гуменюк Роман Петрович. 
4. Кіянка Ірина Богданівна. 
5. Пучніна Марія Миколаївна. 
6. Шимчак Сергій Іванович. 
7. Шмід Олег Єдвардович. 
 
Зареєструвалися представники ЗМІ та телебачення ( список додається). 
 
Веде пленарне засідання  голова районної ради Андрій Сулим. 
Секретар – начальник організаційно-методичного відділу Оксана 

Матківська. 
 
Голова районної ради Андрій Сулим повідомив присутніх у залі, що на ІІ 

пленарне засідання І сесії прибуло 57 депутатів.  
Депутат районної ради Т.Жеребецький вніс пропозицію розпочати роботу 

ІІ пленарного засідання І сесії.  
Голосують за пропозицію розпочати роботу ІІ пленарного засідання І сесії 

районної ради. 
Голосували: «за» –57, «проти» – 0, «утримались» – 0. 
Рішення  приймається. 
 
Голова районної ради Андрій Сулим привітав депутатів районної ради, які  

у міжсесійний період святкували  Дні народження. 
 
А.Сулим. 
Повідомив, що питання, які вносяться на розгляд ІІ пленарного засідання І 

сесії районної ради можуть підпадати під дію положень  Закону України «Про 
запобігання корупції» в частині конфлікту інтересів. Зважаючи на це, попросив 
зазначити  повідомлення про конфлікт інтересів в протоколі сесії.  

 
М.Ільчишин. 
Повідомила, що питання, які вносяться на розгляд ІІ пленарного засідання 

І сесії можуть підпадати під дію положень  Закону України «Про запобігання 



корупції» в частині конфлікту інтересів. Зважаючи на це, попросила зазначити  
повідомлення про конфлікт інтересів в протоколі сесії.  

 
         Голова районної ради. 
         Проінформував про перелік питань, які будуть розглядатися на ІІ-му 
пленарному засіданні  – I сесії  Львівської районної ради. 

1. Про створення робочих органів сесії Львівської районної ради VIII 
демократичного скликання. 

2. Про створення постійних комісій Львівської районної ради VIII 
демократичного скликання. 

3. Про обрання постійних комісій Львівської районної ради VIII 
демократичного скликання. 

4. Про затвердження Положення про  постійні комісії Львівської районної 
ради VIII демократичного скликання. 

5.  Про утворення президії Львівської районної ради VIII демократичного 
скликання. 

6. Про затвердження Положення про президію Львівської районної ради 
VIII демократичного скликання. 

7. Про створення Львівської районної ради Львівської області шляхом 
злиття. 

8. Про умови оплати праці голови та заступника голови  Львівської 
районної ради. 

9. Різне. 
 

1.Слухали: 
Про створення робочих органів сесії Львівської районної ради VIII  

скликання. 
А.Сулим. 

          Запропонував прийняти проєкт рішення «Про створення робочих органів 
сесії Львівської районної ради VIII скликання» за основу. 

Голосували: «за» –57, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 

           А.Сулим. 
          Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 
проєкту рішення «Про створення робочих органів сесії Львівської районної ради 
VIII скликання». 

Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення  «Про створення робочих органів сесії 

Львівської районної ради VIII скликання»  прийняти  в цілому. 
Голосували: «за» – 57, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 

          Рішення прийняте. 
(рішення № 9 додається). 

             
 
 



       
          2. Слухали: 

Про створення постійних комісій Львівської районної ради VIII 
скликання. 
           А.Сулим. 
          Повідомив, що в цьому проєкті рішення йдеться про перелік комісій та їх 
кількісний склад. 
          Вніс на голосування проєкт рішення «Про створення постійних комісій 
Львівської районної ради VIII скликання» прийняти за основу. 

 Голосували: «за» –57, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
 
А.Сулим. 
Вніс на голосування додаток до проекту рішення щодо кількісного складу 

постійних комісій. 
Голосували: «за» –48, «проти» – 0, «утримались» – 9, «не голосували» -0. 
Рішення прийняте. 
 

           А.Сулим. 
          Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 
проєкту рішення «Про створення постійних комісій Львівської районної ради 
VIII скликання». 

Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про створення постійних комісій 

Львівської районної ради VIII скликання» прийняти  в цілому. 
Голосували: «за» – 57, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 

          Рішення прийняте. 
 
А.Сулим. 
Запропонував присутнім депутатам переголосувати проєкт рішення «Про 

створення постійних комісій Львівської районної ради VIII скликання», оскільки 
підрахунок голосів проводила тимчасова лічильна комісія. Зазначив, що 
попереднім рішенням створено лічильну комісію, яка є робочим органом сесії, в 
складі: Щур Назарій Мирославович, Кузьо Мар’яна Сергіївна, Івасюк 
Володимир Васильович, Паславський  Юрій Валерійович, Федун Богдан 
Андрійович.  

Також запропонував депутатам районної ради, що входять до складу 
лічильної комісії, обрати зі свого складу голову та секретаря комісії. 

Оголосив перерву на 5 хвилин. 
Згідно протоколу лічильної комісії (додається) головою лічильної комісії 

обрано Кузьо Мар’яну Сергіївну, секретарем Паславського Юрія Валерійовича. 
 

А.Сулим. 
          Вніс на повторне голосування проєкт рішення «Про створення постійних 
комісій Львівської районної ради VIII скликання» прийняти за основу і в цілому. 



 Голосували: «за» - 56, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -1. 
          Рішення прийняте. 

(рішення № 10 додається). 
 
           3. Слухали: 

Про обрання постійних комісій Львівської районної ради VIII 
скликання. 

А.Сулим. 
          Повідомив, що в цьому проєкті рішення йдеться про обрання голів та 
членів постійних комісій. 

Вніс на голосування проєкт рішення «Про обрання постійних комісій 
Львівської районної ради VIII скликання» прийняти за основу. 

 Голосували: «за» -56, «проти» – 1, «утримались» – 0, «не голосували» - 0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 

          Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 
проєкту рішення  «Про обрання постійних комісій Львівської районної ради VIII 
скликання». 

Т.Жеребецький – голова фракції ПП «Європейська Солідарність». 
           Запропонував пункт 1 проєкту рішення розділити на два підпункти і 
викласти його в редакції : 
«1. Обрати: 
1.1. Голів постійних комісій Львівської районної ради згідно з додатком №1. 
1.2. Членів постійних комісій Львівської районної ради згідно з додатком №2.». 
 

А.Сулим. 
Вніс на голосування  пропозицію Т.Жеребецького. 
Голосували: «за» – 56, «проти»– 1, «утримались»–0, «не голосували»-0. 

          Рішення  прийняте. 
 

Н.Алєксєєва - представниця ПП «Об’єднання «Самопоміч». 
Зачитала заяву депутатської фракції ПП «Самопоміч» (додається). 
Запропонувала внести зміни до додатку №1 даного проєкту рішення та 

внести дві кандидатури на голів постійних комісій від депутатської фракції ПП 
«Об’єднання «Самопоміч». 

А.Сулим. 
Вніс на голосування  пропозицію Н.Алєксєєвої. 
Голосували: «за» – 9, «проти»– 0, «утримались»–36, «не голосували»-12. 

          Рішення не прийняте. 
 

Г.Маївка - представниця ПП «Голос». 
Висловила думку щодо пропорційного представництва кандидатур на 

посаду голів і членів комісій. Запропонувала внести дві кандидатури на голів 
постійних комісій від депутатської фракції «Голос». 

А.Сулим. 
Вніс на голосування  пропозицію Г.Маївки. 



Голосували: «за» – 19, «проти»– 0, «утримались»–32, «не голосували»-6. 
          Рішення не прийняте. 
 

А.Сулим. 
Вніс на голосування п.1.1 даного проєкту рішення щодо обрання голів 

постійних комісій Львівської районної ради згідно з додатком №1. 
Голосували: «за» – 38, «проти»– 9, «утримались»–0, «не голосували»-10. 

          Рішення  прийняте. 
 

А.Сулим. 
Вніс на голосування п.1.2 даного проєкту рішення щодо членів постійних 

комісій Львівської районної ради згідно з додатком №2 за основу. 
Голосували: «за» – 56, «проти»– 1, «утримались»–0, «не голосували»-0. 

          Рішення  прийняте. 
 
І.Мовчан- голова фракції ПП «Об’єднання «Самопоміч». 
Запропонував в постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів 

та економічної політики включити Дідух Анну Володимирівну та Пучніну 
Марію Миколаївну. 

А.Сулим. 
Поставив на голосування дану пропозицію, оскільки є перебільшення 

кількісного складу комісії, який вже затверджений і складає 9 депутатів. 
Голосували: «за» – 19, «проти»– 0, «утримались»–9, «не голосували»-29. 

          Рішення не прийняте. 
 

І.Мовчан. 
Запропонував: 
- в постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та 

економічної політики включити Дідух Анну Володимирівну. 
- в постійну комісію з питань культури, туризму та транскордонного 

співробітництва включити Чекайло Оксану Володимирівну та Пучніну Марію 
Миколаївну. 

- в постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, дотримання 
законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту включити 
Алексєєву Наталію Ігорівну. 

- в постійну комісію з питань інформаційної політики, духовності, освіти 
та науки, спорту і молоді включити Мовчана Івана Олександровича.  

- в постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту, з 
прав дитини та учасників бойових дій включити Богун Орисю Ярославівну та 
Браташ Ольгу Володимирівну.  

- в постійну комісію з питань охорони довкілля і природних ресурсів 
включити Сидоровича Михайла Васильовича. 

- в постійну комісію з питань агропромислового комплексу та земельних 
відносин включити Івасюка Володимира Васильовича та Стефанишина Тараса 
Михайловича. 

- в постійну комісію з питань будівництва, архітектури, ЖКГ, транспорту 



включити Шміда Олега Едуардовича. 
- в постійну комісію з питань комунальної власності Горуну Станіслава 

Миколайовича та Чванову Віру Миколаївну. 
 
А.Сулим. 
Поставив на голосування пропозицію І.Мовчана. 
Голосували: «за» – 56, «проти»– 0, «утримались»–1, «не голосували»-0. 

          Рішення не прийняте. 
 

Інших пропозицій та доповнень до проєкту рішення  «Про обрання 
постійних комісій Львівської районної ради VIII скликання» не надійшло. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про обрання постійних комісій 

Львівської районної ради VIII скликання» прийняти з внесеними змінами в 
цілому. 

Голосували: «за» – 56, «проти»– 0, «утримались»–1, «не голосували»-0. 
          Рішення прийняте. 

(рішення № 11 додається). 
 

4. Слухали: 
Про затвердження Положення про  постійні комісії Львівської 

районної ради VIII скликання. 
           А.Сулим. 

Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження Положення про  
постійні комісії Львівської районної ради VIII скликання» прийняти за основу. 

Голосували: «за» –57, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 

           А.Сулим. 
          Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 
проєкту рішення «Про затвердження Положення про  постійні комісії Львівської 
районної ради VIII скликання». 

М.Сидорович – представник  ПП «Об’єднання «Самопоміч». 
Запропонував Розділ 1 п.2. даного проєкту рішення доповнити фразою 

«Про статус депутатів місцевих рад». 
А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію М.Сидоровича. 
Голосували: «за» – 56, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 

          Рішення прийняте. 
 

Н.Алєксєєва– представниця  ПП «Об’єднання «Самопоміч». 
Запропонувала Розділ 3 п.2 даного проєкту рішення викласти в наступній 

редакції: «Засідання постійних комісій проводиться відкрито і гласно. 
Відкритість засідань постійних комісій забезпечується шляхом вільного доступу 
представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, 
почесних гостей на засіданнях комісій. Закриті засідання постійних комісій 
проводяться виключно для розгляду окремо визначених питань відповідно до 



законодавства України в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації 
про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законами України, та 
за рішенням постійних комісій». 

А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію Н.Алєксєєвої. 
Голосували: «за» – 55, «проти»– 0, «утримались»–2, «не голосували»-0. 

          Рішення прийняте. 
 

Н.Алєксєєва– представниця  ПП «Об’єднання «Самопоміч». 
Також запропонувала Розділ 3 даного проекту рішення доповнити п.34, а 

саме: «За рішенням постійних комісій засідання може проводитись за допомогою 
засобів відеоконференції». 

А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію Н.Алєксєєвої. 
Голосували: «за» – 21, «проти»– 2, «утримались»–0, «не голосували»-34. 

          Рішення не прийняте. 
 
Інших пропозицій та доповнень до проєкту рішення «Про затвердження 

Положення про  постійні комісії Львівської районної ради VIII скликання» не 
надійшло. 

А.Сулим. 
          Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження Положення про  
постійні комісії Львівської районної ради VIII скликання» прийняти з внесеними 
змінами в цілому. 

Голосували: «за» – 48, «проти»– 0, «утримались»–9, «не голосували»-0. 
          Рішення прийняте. 

(рішення № 12 додається). 
 
5. Слухали: 
Про утворення президії Львівської районної ради VIII скликання. 

          А.Сулим. 
          Повідомив присутніх, що у додатку в роздаткових матеріалах сесії є 
персональний склад президії. 

Матеріали додаються. 
          Вніс на голосування проєкт рішення «Про утворення президії Львівської 
районної ради VIII скликання» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 57, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
          Рішення прийняте. 

А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проекту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про утворення президії Львівської 

районної ради VIII скликання»  прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 48, «проти» – 0, «утримались» – 9, «не голосували» -0. 



Рішення прийняте. 
(рішення № 13 додається). 

 
6. Слухали: 
Про затвердження Положення про президію Львівської районної ради 

VIII скликання. 
А.Сулим. 
Ознайомив присутніх з проєктом рішення «Про затвердження Положення 

про президію Львівської районної ради VIII скликання». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження Положення про 

президію Львівської районної ради VIII скликання» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 47, «проти»– 0, «утримались»–9, «не голосували»-1. 

          Рішення прийняте. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
Н.Алєксєєва – представниця ПП «Об’єднання «Самопоміч». 
Запропонувала в Положенні прописати, що оголошення про місце і час 

проведення президії висвітлюється на сайті районної ради. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію Н.Алєксєєвої. 
Голосували: «за» – 26, «проти»– 30, «утримались»–0, «не голосували»-1. 

          Рішення не прийняте. 
 

Інших пропозицій та доповнень до проєкту рішення «Про затвердження 
Положення про президію Львівської районної ради VIII скликання» не надійшло. 

А.Сулим. 
          Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження Положення про  
президію Львівської районної ради VIII скликання» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 57, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
          Рішення прийняте. 

(рішення № 14 додається). 
 
Оголошується перерва на 30 хвилин. 
Після перерви в сесійній залі присутні 54 депутати. 
 
7. Слухали: 
Про створення Львівської районної ради Львівської області шляхом 

злиття. 
А.Сулим. 
Повідомив, що даний проєкт рішення містить чотири додатки. 
А.Сулим. 
Ознайомив присутніх з проєктом рішення «Про створення Львівської 

районної ради Львівської області шляхом злиття». 



Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про створення Львівської районної 

ради Львівської області шляхом злиття»  прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 54, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 

          Рішення прийняте. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
А.Сулим. 
Запропонував вилучити з назви рішення і далі по тексту проекту рішення 

вислів «шляхом злиття». 
А.Сулим. 
Вніс на голосування власну пропозицію. 
Голосували: «за» – 54, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 

          Рішення прийняте. 
 

Н.Алєксєєва – представниця ПП «Об’єднання «Самопоміч». 
Запропонувала даний проект рішення розділити на два окремих рішення і 

включити до порядку денного пункт «Про затвердження структури та 
чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради». 

А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію Н.Алєксєєвої. 
Голосували: «за» – 54, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
 

          Рішення  щодо  доповнення порядку денного І сесії Львівської районної 
ради пунктом «Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату 
Львівської районної ради» прийняте. 

(рішення № 15 додається). 
 

8. Слухали: 
Про створення Львівської районної ради Львівської області. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про створення Львівської районної 

ради Львівської області», напрацьований погоджувальною радою під час 
перерви,  прийняти за основу. 

Голосували: «за» –54, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 

          Вніс на голосування проєкт рішення  «Про створення Львівської районної 
ради Львівської області» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 54, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
          Рішення прийняте. 

(рішення № 16 додається). 
 
 



9. Слухали: 
Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату 

Львівської районної ради. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження структури та 

чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради»  прийняти за основу. 
Голосували: «за» –54, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 

           А.Сулим. 
          Надав депутатам інформацію щодо структури та чисельності виконавчого 
апарату Львівської районної ради. Уточнив у присутніх стосовно внесення 
пропозицій та доповнень до проєкту рішення «Про затвердження структури та 
чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради».   

Пропозицій та доповнень не надійшло. 
          А.Сулим. 
          Вніс на голосування проєкт рішення  «Про затвердження структури та 
чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради»  прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 54, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
          Рішення прийняте. 

(рішення № 17 додається). 
 

А.Сулим. 
У відповідності до законодавства повідомив про конфлікт інтересів при 

розгляді наступного питання порядку денного стосовно нього, як голови  
Львівської районної ради.  

М.Ільчишин. 
У відповідності до законодавства повідомила про конфлікт інтересів при 

розгляді наступного питання порядку денного стосовно неї, як заступника голови  
Львівської районної ради.  
 

10. Слухали: 
Про умови оплати праці голови та заступника голови Львівської 

районної ради. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про умови оплати праці голови та 

заступника голови Львівської районної ради»  прийняти за основу. 
Голосували: «за» –52, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -2. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
Г.Маївка – представниця ПП «Голос». 
Запропонувала у п.1.4. проекту рішення, що стосується встановлення 

заступнику голови Львівської районної ради  Ільчишин Марті Ігорівні  виплат, 
зазначених у підпунктах 1.1.-1.3. проекту рішення, зокрема: надбавки за 
виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% посадового окладу з 



урахуванням доплати за присвоєний їй 8 ранг посадової особи місцевого 
самоврядування та вислугу років вилучити. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію Г.Маївки. 
Голосували: «за» – 7, «проти»– 0, «утримались»–34, «не голосували»-13. 

          Рішення не прийняте. 
 

Різне. 
А.Сулим. 
Подякував депутатам за плідну роботу  під час І-ї сесії районної ради. 
 
Н.Алєксєєва – представниця ПП«Об’єднання «Самопоміч». 
Зважаючи на наявність у Львівської районної ради юридичної та фактичної 

адреси, запропонувала протокольним дорученням звернутися до голови 
Львівської міської ради щодо розгляду ним можливості організації проведення  
засідань сесій, постійних комісій та роботи виконавчого апарату в приміщенні 
Шевченківської районної адміністрації м. Львова. 

А.Сулим. 
Повідомив, що в Різному голосування не проводиться, але йому цікава 

думка депутатів. Вніс на голосування пропозицію Н.Алєксєєвої. 
Голосували: «за» – 29, «проти»– 2, «утримались»–23, «не голосували»-0. 
 
Голова районної ради оголосив про закінчення І-ї сесії Львівської районної 

ради VIII скликання, оскільки питання порядку денного сесії вичерпані. 
 
 
 
Голова Львівської районної ради     Андрій Сулим 


