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Протокол 11-ї позачергової сесії 
Львівської районної ради VIII скликання 

28 червня 2022 року 
 

Загальний склад ради – 64 депутати. 
Зареєстровано на початок роботи 11-ї позачергової сесії – 34 депутати. 
Присутні на закінчення роботи 11-ї позачергової сесії – 34 депутати. 
Список реєстрації депутатів додається. 

 
Відсутні на момент початку роботи сесії: 
1. Богун Орися Ярославівна. 
2. Браташ Ольга Володимирівна. 
3. Василина Михайло Ярославович. 
4. Вашківський Андрій Станіславович. 
5. Горуна Станіслав Миколайович. 
6. Грабовська Оксана Григорівна. 

          7. Демків Святослав Олегович. 
          8. Домашовець Роман Степанович. 

9. Жеребецький Тарас Петрович. 
       10. Климовський Марко Романович. 
       11. Котис Олег Михайлович. 
       12. Лисий Ігор Васильович. 
       13. Лічнов Ігор Сергійович. 
       14. Маївка Галина Олегівна. 
       15. Марко Олександр Йосифович. 
       16. Марко Андрій Тарасович. 
       17. Махніцький Вадим Олегович. 
       18. Паславський Юрій Валерійович. 
       19. Прокопів Андрій Іванович. 
       20. Сидорович Михайло Васильович. 
       21. Стефанишин  Тарас Михайлович. 
       22. Чекайло Оксана Володимирівна. 
       23. Токарська Роксолана Омелянівна. 
       24. Фрис Володимир Ярославович. 
       25.Федун Богдан Андрійович. 
       26. Федюк Любомир Мирославович. 
       27. Харчук Володимир Миронович. 
       28. Чванова Віра Миколаївна. 
       29. Шимчак Сергій Іванович. 
       30. Шмід Олег Єдвардович. 
 

Присутні: 
Керуючий справами В.Бабій разом з працівниками виконавчого 

апарату Львівської районної ради. 
 

Веде пленарне засідання  голова районної ради Андрій Сулим. 



2 
 

Секретар – начальник організаційно-методичного відділу Оксана 
Матківська. 

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

сесію прибуло 34 депутати.  
Також зазначив, що 11-а позачергова сесія скликана у зв’язку з 

необхідністю внесення змін до структури та чисельності виконавчого апарату 
районної ради з метою її оптимізації та економії бюджетних коштів. Також, у  
міжсесійний період, відповідно до висновку постійної комісії з питань 
культури, туризму та транскордонного співробітництва від 17.02.2022, була 
підписана  Угода про транскордонну співпрацю між Львівською районною 
радою (Україна) і районом Саарпфальц-Крайс (Федеративна Республіка 
Німеччина). Дана Угода має бути затверджена на сесії районної ради.  

М.Кузьо. 
Внесла пропозицію розпочати роботу сесії.  
Голосують за пропозицію розпочати роботу 11-ї позачергової сесії 

районної ради. 
Голосували: «за» – 34, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення  приймається. 
 

          Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять всіх загиблих  під час 
збройної агресії Росії проти України. 

 
Голова районної ради Андрій Сулим привітав депутатів районної ради,      

які  у міжсесійний період святкували  День народження, а також з 26-ю 
річницею Дня Конституції України. 

  
А.Сулим. 
Повідомив присутнім, що питання, які вносяться на розгляд 11-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. 

М.Ільчишин. 
Повідомила присутнім, що питання, які вносяться на розгляд 11-ї 

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

 
Голова районної ради уточнив у присутніх депутатів чи будуть у них 

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

раді ВО «Свобода». 
          А. Сулим. 

Уточнив у представника фракції Я.Вайди, чи вимагають дані звернення 
прийняття рішення районною радою. 

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

проголосувати за доповнення до порядку денного сесії. 
1.Слухали: 
Про порядок денний 11-ї позачергової  сесії Львівської районної 

ради. 
Доповідає голова районної ради Андрій Сулим. 
 
А.Сулим. 
Зачитав присутнім проєкт рішення «Про порядок денний 11-ї 

позачергової сесії Львівської районної ради»: 
1. Про затвердження Угоди про транскордонну співпрацю між 

Львівською районною радою (Україна) і районом Саарпфальц-Крайс 
(Федеративна Республіка Німеччина). 

2. Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату 
Львівської районної ради. 

3. Різне. 
 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок денний 11-ї 

позачергової сесії Львівської районної ради» за основу. 
Голосували: «за» – 34, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
Головуючий вніс на голосування пропозицію ВО «Свобода» щодо 

доповнення проєкту рішення «Про порядок денний 11-ї позачергової сесії 
Львівської районної ради» наступними пунктами:  

- «Про звернення Львівської районної ради Львівської області щодо 
ухвалення проекту Закону України «Про заборону Московського 
патріархату на території України», реєст. № 7204 від 22.03.2022 
року, народного депутата України Савчук О.В.» 

- «Про заборону московського патріархату на території Львівського 
району Львівської області». 

Голосували: «за» –34, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте.  
О.Сироїд, за підсумками засідання постійної комісії районної ради з 

питань будівництва, архітектури, ЖКГ, транспорту, запропонував доповнити 
порядок денний сесії питаннями:  

- «Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 
меж с.Бучали Комарнівської міської ради Львівського району Львівської 
області». 

- «Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 
меж с.Катериничі Комарнівської міської ради Львівського району Львівської 
області».. 

- «Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 
меж с.Литовка Комарнівської міської ради Львівського району Львівської 
області». 
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А.Сулим. 
Поставив на голосування пропозицію О.Сироїда. 
Голосували: «за» –30, «проти»– 0, «утримались»–4, «не голосували»-0. 
Рішення неприйняте. 
 
Інших пропозицій та доповнень до порядку денного сесії не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок денний 11-ї 

позачергової сесії Львівської районної ради» прийняти з внесеними 
доповненнями в цілому. 

Голосували: «за» –34, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 172 додається). 

 
2. Слухали: 
Про звернення Львівської районної ради Львівської області щодо 

ухвалення проекту Закону України «Про заборону Московського 
патріархату на території України», реєст. № 7204 від 22.03.2022 року, 
народного депутата України Савчук О.В.                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 А. Сулим. 

Надав слово для зачитання звернення Я.Вайді, голові фракції ВО 
«Свобода» у Львівській районній раді. 

Я.Вайда. 
Зачитала присутнім звернення до Президента України, Голови 

Верховної Ради України, Народних депутатів України щодо ухвалення 
проекту Закону України «Про заборону Московського патріархату на 
території України», реєст. № 7204 від 22.03.2022 року, народного депутата 
України Савчук О.В. 

Пропозицій та доповнень до звернення не поступило. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення щодо прийняття районною радою 

вищезгаданого звернення. 
Голосували: «за»–34, «проти»–0, «утримались»–0,  

не голосували» –0 . 
Рішення  прийняте. 
(рішення №173 додається). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3.Слухали: 
Про затвердження Угоди про транскордонну співпрацю між 

Львівською районною радою (Україна) і районом Саарпфальц-Крайс 
(Федеративна Республіка Німеччина). 

 Доповідає голова районної ради А.Сулим. 
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А.Сулим. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про затвердження Угоди 

про транскордонну співпрацю між Львівською районною радою (Україна) і 
районом Саарпфальц-Крайс (Федеративна Республіка Німеччина)». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження Угоди про 

транскордонну співпрацю між Львівською районною радою (Україна) і 
районом Саарпфальц-Крайс (Федеративна Республіка Німеччина)» прийняти 
за основу. 

Голосували: «за» –34 , «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. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження Угоди про 

транскордонну співпрацю між Львівською районною радою (Україна) і 
районом Саарпфальц-Крайс (Федеративна Республіка Німеччина)» прийняти 
в цілому. 

Голосували: «за» –34 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
(рішення №174 додається). 
 
4.Слухали: 
Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату 

Львівської районної ради. 
Доповідає голова районної ради А.Сулим. 
А.Сулим. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про затвердження 

структури та чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради».  
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження структури та 

чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради» прийняти за 
основу. 

Голосували: «за» –34 , «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. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження структури та 

чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради» прийняти в 
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цілому. 

Голосували: «за» –34 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
(рішення №175 додається). 
 
5.Слухали: 
Про заборону московського патріархату на території Львівського 
району Львівської області. 
Доповідає голова фракції ВО «Свобода» у Львівській районній раді 

Я.Вайда. 
Я.Вайда. 
Ознайомила присутніх із проєктом рішення «Про заборону 

московського патріархату на території Львівського району Львівської 
області». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про заборону московського 

патріархату на території Львівського району Львівської області» прийняти за 
основу. 

Голосували: «за» –34 , «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. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про заборону московського 

патріархату на території Львівського району Львівської області» прийняти в 
цілому. 

Голосували: «за» –34 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
(рішення №176 додається). 

 
6.Різне. 
Голова районної ради А. Сулим зачитав лист- привітання (вх.№188 від 

28.06.2022) від ландрата Району Саарпфальц (ФРН) доктора Теофіла Галло з 
нагоди Дня Конституції України. 

Голова районної ради оголосив про закінчення 11-ї позачергової сесії 
Львівської районної ради, оскільки питання порядку денного сесії вичерпані. 

 
 

 
Голова Львівської районної ради         Андрій СУЛИМ 
 


