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Протокол 10-ї позачергової сесії 
Львівської районної ради VIII скликання 

18 лютого 2022 року 
 

Загальний склад ради – 64 депутати. 
Зареєстровано на початок роботи 10-ї позачергової сесії – 42 депутатів. 
Присутні на закінчення роботи 10-ї позачергової сесії – 47 депутатів. 
Список реєстрації депутатів додається. 

 
Відсутні на момент початку роботи сесії: 
1. Андрес Олександра Володимирівна. 
2. Білінський Євген Євгенович. 
3. Вайда Ярина Михайлівна. 
4. Василина Михайло Ярославович. 
5. Горуна Станіслав Миколайович. 

          6. Гуменюк Роман Петрович. 
          7. Демків Святослав Олегович. 
          8. Гнідець Максим-Богдан Юрійович. 
          9. Ільчишин Марта Ігорівна. 
        10. Климовський Марко Романович. 
        11. Котис Олег Михайлович. 
        12. Кричковська Маряна Орестівна. 
        13. Лічнов Ігор Сергійович. 
        14. Маївка Галина Олегівна. 
        15. Марко Олександр Йосифович. 
        16. Мартин Ірина Орестівна. 
        17. Миколайчик Орест Ігорович. 
        18. Плахтій Роман Анатолійович. 
        19. Чекайло Оксана Володимирівна. 
        20. Токарська Роксолана Омелянівна. 
        21. Фрис Володимир Ярославович. 
        22. Шустер Богдан Романович. 

 
Запрошені: 

Замула Христина Петрівна, голова Львівської районної 
держадміністрації 
             Заступники голови районної державної адміністрації -  Олександр 
Клименко, Андрій Ковальський. 
             Відповідальний за організацію сил територіальної оборони 
Львівського району, командир військової частини А7074 майор Кошель 
Олександр Миколайович. 
             Начальник Львівського районного управління ГУ ДСНС України у 
Львівській області Олег Горохівський. 
              Керівники структурних підрозділів Львівської районної 
держадміністрації. 
              Розробники районних цільових програм. 
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Присутні: 
Керуючий справами В.Бабій разом з працівниками виконавчого 

апарату Львівської районної ради. 
 

Веде пленарне засідання  голова районної ради Андрій Сулим. 
Секретар – начальник організаційно-методичного відділу Оксана 

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

сесію прибуло 42 депутати.  
Також зазначив, що 10-а позачергова сесія скликана у зв’язку з 

необхідністю невідкладного виділення коштів з районного бюджету на 
батальйон територіальної оборони (в\чА7074), який дислокується в районі 
територіальної оборони (Львівському районі). Від районної 
держадміністрації надійшов проект відповідної цільової програми, яка буде 
розглядатися на сьогоднішньому засіданні.  

Л.Гера. 
Внесла пропозицію розпочати роботу сесії.  
Голосують за пропозицію розпочати роботу 10-ї позачергової сесії 

районної ради. 
Голосували: «за» – 42, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення  приймається. 
 
Голова районної ради Андрій Сулим привітав депутатів районної ради, 

які  у міжсесійний період святкували  День народження. 
  
А.Сулим. 
Повідомив присутнім, що питання, які вносяться на розгляд 10-ї 

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

 
Голова районної ради уточнив у присутніх депутатів чи будуть у них 

заяви, звернення. 
Поступили звернення від депутатських фракцій у Львівській районній 

раді: «Європейська Солідарність», «Слуга народу» та «Об’єднання 
«Самопоміч»  у Львівській районній раді. 
          А. Сулим. 

Уточнив у представників даних фракцій, чи вимагають їхні звернення 
прийняття рішення районною радою. 

Поступила інформація, що потрібно приймати рішення районної ради. 
А.Сулим. 
Запропонував прийняти порядок денний сесії за основу, а потім внести 

доповнення до порядку денного, зокрема, доповнити його пунктом «Про 
звернення Львівської районної ради». 

Заперечення до цієї пропозиції не надійшли. 
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1.Слухали: 
Про порядок денний 10-ї позачергової  сесії Львівської районної 

ради. 
Доповідає голова районної ради Андрій Сулим. 
А.Сулим. 
Зачитав присутнім проєкт рішення «Про порядок денний 9-ї 

позачергової сесії Львівської районної ради»: 
1.   Про виконання районного бюджету Львівського району за 2021 

рік (доповідає начальник управління фінансів Львівської районної 
держадміністрації О.Паночко). 

2. Про виконання районних цільових програм, фінансування яких у 
2021 році проводилось за рахунок коштів районного бюджету Львівського 
району (доповідає начальник управління фінансів Львівської районної 
держадміністрації О.Паночко). 

3. Про інформацію відповідального за організацію сил територіальної 
оборони Львівського району, командира військової частини А7074 майора 
Кошеля О.М. щодо поточних потреб.  

4. Про затвердження Програми фінансування окремого батальйону 
територіальної оборони (військова частина А7074) за рахунок коштів 
районного бюджету Львівського району, який дислокується в районі 
територіальної оборони (Львівський район) на 2022-2023 роки. (доповідає 
начальник управління фінансів Львівської районної держадміністрації 
О.Паночко). 

5. Про внесення змін до рішення сесії Львівської районної ради №162 
від  23.12.2021р.  «Про районний бюджет Львівського району на 2022 рік» 
(доповідає начальник управління фінансів Львівської районної 
держадміністрації О.Паночко). 

6. Різне.  
 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок денний 10-ї 

позачергової сесії Львівської районної ради» за основу. 
Голосували: «за» – 42, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
Головуючий вніс на голосування пропозицію про доповнення проєкту 

рішення «Про порядок денний 10-ї позачергової сесії Львівської районної 
ради» наступним пунктом: «Про звернення Львівської районної ради». 

Голосували: «за» –42, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
Інших пропозицій та доповнень до порядку денного сесії не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок денний 10-ї 

позачергової сесії Львівської районної ради» прийняти з внесеним 
доповненням в цілому. 

Голосували: «за» –42, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
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(рішення №166  додається). 
 
Зареєструвалися депутати: В.Івасюк, М.Гнідець, О.Чекайло, 

Р.Андрес,  Р.Токарська. 
 
У залі присутні 47 депутатів. 
 
2. Слухали: 
Про звернення Львівської районної ради. 
А. Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про звернення Львівської 

районної ради» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0,  

«не голосували» – 0. 
Рішення прийняте за основу.                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 А. Сулим. 
Надав слово для зачитання звернення Ю.Стечишину, представнику 

фракції ПП «Європейська Солідарність» у Львівській районній раді. 
Ю.Стечишин. 
Зачитав присутнім звернення до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів на потреби 
оборони. 

Пропозицій та доповнень до звернення не поступило. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт звернення від фракції ПП «Європейська 

Солідарність». 
Голосували: «за»–44, «проти»–0, «утримались»–0,  

не голосували» –3 . 
Звернення  прийняте. 
 
А. Сулим. 
Надав слово для зачитання звернення Т.Жеребецькому, представнику 

фракції ПП «Європейська Солідарність» у Львівській районній раді. 
Т.Жеребецький. 
Зачитав присутнім звернення до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони 
України щодо виділення коштів для потреб організації територіальної 
оборони. 

Пропозицій та доповнень до звернення не поступило. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт звернення від фракції ПП «Європейська 

Солідарність». 
Голосували: «за» – 43, «проти» – 0, «утримались» – 0,  

не голосували» –4 . 
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Звернення  прийняте. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

А. Сулим. 
Надав слово для зачитання звернення Н.Серватяк, представниці фракції 

«Слуга народу» у Львівській районній раді. 
Н.Серватяк. 
Зачитала присутнім звернення до Верховної Ради України щодо 

невідкладного ухвалення у другому читанні законопроектів, які 
передбачають запровадження економічного паспорта українця. 

Пропозицій та доповнень до звернення не поступило. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт звернення від фракції «Слуга народу». 
Голосували: «за» –39 , «проти» – 0, «утримались» – 4,  

«не голосували» –4 . 
Звернення  прийняте. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
А. Сулим. 
Надав слово для зачитання звернення О.Браташ, представниці фракції 

«Об’єднання «Самопоміч» у Львівській районній раді. 
О.Браташ. 
Зачитала присутнім звернення до Президента України, Верховної Ради 

України щодо забезпечення територіальної цілісності та суверенітету 
України. 

Пропозицій та доповнень до звернення не поступило. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт звернення від фракції «Об’єднання 

«Самопоміч». 
Голосували: «за» –43 , «проти» – 0, «утримались» – 1,  

«не голосували» –3 . 
Звернення  прийняте. 
 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про звернення Львівської 

районної ради» прийняти  в цілому. 
Голосували: «за» –44, «проти» – 0, «утримались» – 0,  

«не голосували» – 3. 
Рішення прийняте. 
(рішення №167 додається). 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3.Слухали: 
Про виконання районного бюджету Львівського району за 2021 

рік. 
Доповідає начальник управління фінансів Львівської РДА Ольга 

Паночко. 
О.Паночко. 
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Ознайомила присутніх із проєктом рішення «Про виконання районного 
бюджету Львівського району за  2021 рік». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про виконання районного 

бюджету Львівського району за 2021 рік» прийняти за основу. 
Голосували: «за» –43 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-4. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до  

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про виконання районного 

бюджету Львівського району за 2021 рік» прийняти в цілому. 
Голосували: «за» –43 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-4. 
Рішення прийняте. 
(рішення №168 додається). 
 
4.Слухали: 
Про виконання районних цільових програм, фінансування яких у 

2021 році проводилось за рахунок коштів районного бюджету 
Львівського району. 

Доповідає начальник управління фінансів Львівської РДА Ольга 
Паночко. 

О.Паночко. 
Ознайомила присутніх із проєктом рішення «Про виконання районних 

цільових програм, фінансування яких у 2021 році проводилось за рахунок 
коштів районного бюджету Львівського району». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про виконання районних 

цільових програм, фінансування яких у 2021 році проводилось за рахунок 
коштів районного бюджету Львівського району» прийняти за основу. 

Голосували: «за» –45 , «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. 
І.Мовчан, голова фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Львівській 

районній раді. 
Вкотре нагадав депутатам про необхідність виділення коштів для 

покращення матеріально - технічної бази дитячого центру оздоровлення, 
відпочинку та туризму «Росинка» в с.Зіболки Жовківської міської ради. 

А.Сулим. 
Запропонував, щоб дане питання розглянула на своєму засіданні 



7 
 
постійна комісія районної ради з питань планування бюджету, фінансів та 
економічної політики. 

Р.Домашовець, представник фракції «Слуга народу» у Львівській 
районній раді. 

Запропонував затверджувати районні цільові програми не в кінці 
кожного року, як це є, а на початку року. 

 Ю.Стечишин, В.Харчук. 
 Зауважили, щоб про виконання районних цільових програм, 

фінансування яких у 2021 році проводилось за рахунок коштів районного 
бюджету Львівського району, доповідалось не лише цифрами. Висловили 
думку, що депутати хотіли б побачити результат спільної роботи, а саме 
візуалізацію об’єктів (що було і що стало). 

 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про виконання районних 

цільових програм, фінансування яких у 2021 році проводилось за рахунок 
коштів районного бюджету Львівського району» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» –45 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-2. 
Рішення прийняте. 
(рішення №169 додається). 
 
5.Слухали: 
Про інформацію відповідального за організацію сил територіальної 

оборони Львівського району, командира військової частини А7074 
майора Кошеля О.М. щодо поточних потреб.  

Доповідає командир військової частини А7074 майор Кошель О.М.   
Ознайомив присутніх з поточними проблемами, потребами сил 

територіальної оборони Львівського району та відповів на численні 
запитання з зали. 

Присутні інформацію прийняли до відома. 
 
6.Слухали: 
Про затвердження Програми фінансування окремого батальйону 

територіальної оборони (військова частина А7074) за рахунок коштів 
районного бюджету Львівського району, який дислокується в районі 
територіальної оборони (Львівський район) на 2022-2023 роки. 

А.Сулим. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про затвердження 

Програми фінансування окремого батальйону територіальної оборони 
(військова частина А7074) за рахунок коштів районного бюджету 
Львівського району, який дислокується в районі територіальної оборони 
(Львівський район) на 2022-2023 роки». 

Висловив прохання, щоб депутати затвердили дану програму 
Матеріали додаються. 
Змін та пропозицій до проекту рішення не надійшло. 
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А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження Програми 

фінансування окремого батальйону територіальної оборони (військова 
частина А7074) за рахунок коштів районного бюджету Львівського району, 
який дислокується в районі територіальної оборони (Львівський район) на 
2022-2023 роки» прийняти за основу і в цілому. 

Голосували: «за» – 45, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-2. 
Рішення прийняте. 
(рішення №170 додається). 
 
7.Слухали: 
Про внесення змін до рішення сесії Львівської районної ради №162 

від  23.12.2021р. «Про районний бюджет Львівського району на 2022 рік» 
А.Сулим. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про внесення змін до 

рішення сесії Львівської районної ради №162 від  23.12.2021р. «Про 
районний бюджет Львівського району на 2022 рік». 

Матеріали додаються. 
 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 

сесії Львівської районної ради №162 від  23.12.2021р. «Про районний бюджет 
Львівського району на 2022 рік» прийняти за основу і в цілому. 

Голосували: «за» –44 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-3. 
Рішення прийняте. 
(рішення №171 додається). 
Змін та пропозицій до проекту рішення не надійшло. 

 
8.Різне. 
Голова районної ради А. Сулим зачитав лист підтримки від ландрата 

Району Саарпфальц (ФРН) доктора Теофіла Галло з нагоди Дня єдності 
України. 

Вкотре нагадав депутатам, що з 1 січня до 31 березня 2022 року 
необхідно подати е-декларацію про доходи за 2021 рік. Звернувся до 
керівників фракцій з проханням нагадати депутатам, членам їхніх фракцій, 
відсутніх на сьогоднішньому засіданні, про необхідність подачі е-декларації 
до кінця березня. 

Також повідомив про підготовку до 11-ї чергової сесії Львівської 
районної ради. 

 
Голова районної ради оголосив про закінчення 10-ї позачергової сесії 

Львівської районної ради, оскільки питання порядку денного сесії вичерпані. 
 

 
Голова Львівської районної ради         Андрій СУЛИМ 
 


