
Протокол 2-ї позачергової сесії 
Львівської районної ради VIII скликання 

30 грудня 2020 року 
2-ге пленарне засідання 

 
Загальний склад ради – 64 депутати. 
Зареєстровано на початок роботи 2 пленарного засідання 2 позачергової 

сесії – 44 депутати. 
Присутні на закінчення роботи 2 пленарного засідання 2 позачергової сесії 

– 48 депутатів. 
Список реєстрації депутатів додається. 

 
Відсутні на момент початку роботи сесії: 
1. Алексєєва Наталія Ігорівна. 
2. Браташ Ольга Володимирівна. 
3. Василина Михайло Ярославович. 
4. Грень Тарас Романович. 
5. Гуменюк Роман Петрович. 
6. Деркач Володимир Григорович. 
7. Кіянка Ірина Богданівна. 
8. Климовський Марко Романович. 
9. Котис Олег Михайлович. 

         10. Лічнов Ігор Сергійович. 
         11. Любицький Роман Теодорович. 
         12. Маївка Галина Олегівна. 

 13. Марко Олександр Йосифович. 
 14. Миколайчук Орест Ігорович. 
 15. Паславський Юрій Валерійович. 
 16. Плахтій Роман Анатолійович. 
 17. Пучніна Марія Миколаївна. 
 18. Токарська Роксоляна Омелянівна. 
 19. Чванова Віра Миколаївна. 

         20. Шмід Олег Едвардович. 
 
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 2 

пленарне засідання 2 позачергової сесії прибуло 44 депутати.  
Голова районної ради Андрій Сулим вніс пропозицію розпочати роботу 2 

пленарного засідання 2 позачергової сесії.  
Голосують за пропозицію розпочати роботу 2 пленарного засідання 2 

позачергової сесії районної ради. 
Голосували: «за» –44, «проти» – 0, «утримались» – 0. 
Рішення  приймається. 
 
А.Сулим. 
Повідомив, що питання, які вносяться на розгляд 2 пленарного засідання 2 



позачергової 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 2 пленарного засідання 

2 позачергової 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 Андрій Сулим повідомив, що на першому 
пленарному засіданні були розглянуті питання, зазначені в пунктах 1-10  порядку 
денного 2 позачергової сесії Львівської районної ради. 

 
Присутні депутати приступили до розгляду 11 питання порядку денного 2-ї 

позачергової сесії.     
 
Зареєструвалися депутати:  Р.Гуменюк, О.Марко, М.Пучніна. 
У залі присутні 47 депутатів.  
 
1.Слухали: 
Про районний бюджет Львівського району на 2021 рік. 

          Доповідає голова постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів 
та економічної політики Володимир Костик. 

В.Костик. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про районний бюджет 

Львівського району на 2021 рік». 
Матеріали додаються. 
І.Мовчан – представник ПП «Об’єднання «Самопоміч». 
Повідомив присутнім депутатам, що засідання сесії проводиться з 

порушенням ст.64 Регламенту Львівської районної ради, а саме: п.1. «Рада приймає 
рішення відкритим поіменним або таємним голосуванням.» та п.2. «Відкрите 
поіменне голосування, проводиться з будь-яких питань, голова лічильної комісії  
проводить підрахунок голосів за списком депутатів, підготовленим 
секретаріатом. Після підрахунку голосів члени лічильної комісії підписують ці 
списки і вони долучаються до протоколу засідання.». 

А.Сулим. 
Запропонував проголосувати даний проєкт рішення за основу та оголосив  

перерву для того, щоб лічильна комісія змогла підготуватися до проведення 
поіменного голосування. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про районний бюджет Львівського 

району на 2021 рік» прийняти за основу. 
 Голосували: «за» –47, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
Оголошено перерву на 5 хв. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 



проекту рішення «Про районний бюджет Львівського району на 2021 рік». 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про районний бюджет Львівського 

району на 2021 рік» прийняти  в цілому. 
     Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували»- 0. 

Рішення прийняте. 
(рішення № 31 додається). 
 
Зареєструвався депутат Т.Грень. 
У залі присутні 48 депутатів.  
 

          2. Слухали: 
Про внесення змін до порядку денного 2-ї позачергової сесії Львівської 

районної ради.   
А.Сулим. 
Повідомив присутнім депутатам, що сьогодні, напередодні пленарного 

засідання відбулися засідання постійних комісій районної ради з питань 
депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту і з питань охорони здоров’я та 
соціального захисту, з прав дитини та учасників бойових дій. 

Р.Домашовець. 
           Поінформував, що за підсумками  засідань постійних комісій 
напрацьовано проєкти рішень, які потрібно невідкладно розглянути на 
сьогоднішньому засіданні. Запропонував внести їх в порядок денний 2-ї 
позачергової сесії, зокрема: 

 1.Про вихід районної ради зі складу засновника комунального 
підприємства «ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»  (32475100). 

2.Про вихід районної ради зі складу засновника комунального 
підприємства ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ 
АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО"  (33087502). 

3.Про припинення юридичної особи – КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА "СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ"ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ (34650652)  шляхом ліквідації. 

4.Про припинення юридичної особи – КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ           
"ЖОВКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО  РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ" ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   
43829750 шляхом ліквідації. 

 5.Про вихід районної ради зі складу засновника комунального 
некомерційного підприємства «КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ» (01996326). 
           А.Сулим. 

 Вніс на голосування пропозиції Р.Домашовця щодо внесення змін до 
порядку денного 2-ї позачергової сесії Львівської районної ради прийняти за 
основу. 

Голосували: «за» –48, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Пропозиції прийняті за основу. 



           А.Сулим. 
          Уточнив у присутніх стосовно внесення інших пропозицій та доповнень до  
порядку денного 2-ї позачергової сесії Львівської районної ради. 

Інших пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозиції Р.Домашовця щодо внесення змін до 

порядку денного 2-ї позачергової сесії Львівської районної ради  прийняти  в 
цілому. 

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

(рішення № 32 додається). 
           

3. Слухали: 
Про вихід районної ради зі складу засновника комунального 

підприємства «ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»  (32475100). 

Доповідає голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, 
дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту 
Роман Домашовець. 

Р.Домашовець. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про вихід районної ради зі 

складу засновника комунального підприємства «ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ 
БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»  (32475100)». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про вихід районної ради зі складу 

засновника комунального підприємства «ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ БЮРО 
ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»  (32475100)» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 37, «проти»– 1, «утримались»–8, «не голосували»-2. 
          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 вихід районної ради зі складу 

засновника комунального підприємства «ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ БЮРО 
ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»  (32475100)» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 37, «проти» – 1, «утримались» – 8, «не голосували» -2. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 33 додається). 
 
4. Слухали: 
Про вихід районної ради зі складу засновника комунального 

підприємства ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ГОРОДОЦЬКЕ 
РАЙОННЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО"  (33087502). 

Доповідає голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, 
дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту 



Роман Домашовець. 
Р.Домашовець. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про вихід районної ради зі 

складу засновника комунального підприємства ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ "ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО"  
(33087502)». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про вихід районної ради зі складу 

засновника комунального підприємства ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
"ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО"  
(33087502) прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 45, «проти»– 1, «утримались»–1, «не голосували»-1. 
          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 вихід районної ради зі складу 

засновника комунального підприємства ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
"ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО"  
(33087502)» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 45, «проти» – 1, «утримались» – 1, «не голосували» -1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 34 додається). 
 
5. Слухали: 
Про припинення юридичної особи – КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА "СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ "ПУСТОМИТІВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ (34650652)  шляхом ліквідації. 

Доповідає голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, 
дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту 
Роман Домашовець. 

Р.Домашовець. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про припинення юридичної 

особи – КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ" 
ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (34650652)  шляхом ліквідації». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про припинення юридичної особи – 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ" 
ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (34650652)  шляхом ліквідації» 
прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 47, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
          Проект рішення прийнятий за основу. 

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



проєкту рішення. 
В.Фрис. 
Запропонував склад ліквідаційної комісії комунального підприємства  

«Соціальні гарантії» Пустомитівської районної ради, а саме: 
- голова комісії - Савка Тарас Петрович, директор комунального 

підприємства «Соціальні гарантії» Пустомитівської районної ради; 
- член комісії - Карпяк Вікторія Валентинівна, головний бухгалтер 

комунального підприємства «Соціальні гарантії» Пустомитівської районної ради. 
- член комісії – Гера Людмила Петрівна, голова постійної комісії з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту, з прав дитини та учасників бойових 
дій. 

Л.Гера. 
Запропонувала, замість себе, ввести до складу комісії, членом комісії, 

Браташ Ольгу Володимирівну, депутата районної ради, члена постійної комісії 
Львівської районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту, з 
прав дитини та учасників бойових дій. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування дані пропозиції. 
Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -1. 
Рішення прийняте. 
А.Сулим. 
Враховуючи соціальну значимість питань, якими займалося підприємство 

«Соціальні гарантії», запропонував депутатам районної ради на своїх виборчих 
округах, постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я та 
соціального захисту, з прав дитини та учасників бойових дій з’ясувати  
інформацію у голів ОТГ, чи в них на підвідомчих територіях створені соціальні 
центри для осіб, які потребують соціального супроводу.  

Пропозиція прийнята депутатами до відома. 
Інших пропозицій та доповнень до проекту рішення «Про припинення 

юридичної особи – КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СОЦІАЛЬНІ 
ГАРАНТІЇ" ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (34650652)  шляхом 
ліквідації» не надійшло. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про припинення юридичної особи – 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ" 
ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (34650652)  шляхом ліквідації» 
прийняти з внесеними змінами в цілому. 

Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 35 додається). 
6. Слухали: 
Про припинення юридичної особи – КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ           

"ЖОВКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО  РОЗВИТКУ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ" ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   43829750 шляхом ліквідації. 

Доповідає голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, 
дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту 
Роман Домашовець. 



Р.Домашовець. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про припинення юридичної 

особи – КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "ЖОВКІВСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОГО  РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ" 
ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   43829750 шляхом 
ліквідації». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про припинення юридичної особи – 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "ЖОВКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО  
РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ" ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   43829750 шляхом ліквідації» прийняти за 
основу. 

Голосували: «за» – 47, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
          Проект рішення прийнятий за основу. 

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

проєкту рішення. 
В.Фрис. 
Запропонував склад ліквідаційної комісії комунальної установи 

"ЖОВКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ" ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, а 
саме: 

- голова комісії - Солтис Надія Іванівна, керуюча справами виконавчого 
апарату Жовківської районної ради; 

- член комісії - Пилипець Марія Михайлівна, начальник відділу 
бухгалтерського обліку, звітності та матеріального забезпечення – головний 
бухгалтер виконавчого апарату Жовківської районної ради; 

- член комісії - Пущинський Василь Федорович, начальник інформаційно-
аналітичного відділу виконавчого апарату Жовківської районної ради. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування  пропозицію В.Фриса. 
Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -1. 
Рішення прийняте. 
Інших пропозицій та доповнень до проекту рішення «Про припинення 

юридичної особи – КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "ЖОВКІВСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОГО  РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ" 
ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   43829750 шляхом 
ліквідації» не надійшло. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про припинення юридичної особи – 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "ЖОВКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО  
РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ" ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   43829750 шляхом ліквідації» прийняти з 
внесеними змінами в цілому. 

Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 36 додається). 



7. Слухали: 
Про вихід районної ради зі складу засновника комунального 

некомерційного підприємства «КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (01996326). 

Доповідає голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, 
дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту 
Роман Домашовець. 

Р.Домашовець. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про вихід районної ради зі 

складу засновника комунального некомерційного підприємства «КАМ'ЯНКА-
БУЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (01996326)». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про вихід районної ради зі складу 

засновника комунального некомерційного підприємства «КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (01996326)» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 47, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
          Проект 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 вихід районної ради зі складу 

засновника комунального некомерційного підприємства «КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (01996326)» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 37 додається). 
 
Різне. 
А.Сулим. 
Звернув увагу депутатам районної ради на необхідність прийняття ними 

участі у засіданнях постійних комісій. 
Подякував депутатам за плідну роботу та привітав присутніх  з Новим 2021 

роком та прийдешніми Різдвяними святами. 
 
Голова районної ради оголосив про закінчення 2- го пленарного засідання 

2-ї позачергової сесії Львівської районної ради, оскільки питання порядку 
денного сесії вичерпані. 
 
 
 
Голова Львівської районної ради     Андрій Сулим 


