
Протокол 3-ї чергової сесії 
Львівської районної ради VIII скликання 

05 лютого 2021 року 
 

Загальний склад ради – 64 депутати. 
Зареєстровано на початок роботи 3-ї чергової сесії – 47 депутатів. 
Присутні на закінчення роботи 3-ї чергової сесії – 50 депутатів. 
Список реєстрації депутатів додається. 

 
Відсутні на момент початку роботи сесії: 
1. Алексєєва Наталія Ігорівна. 
2. Білінський Євген Євгенович. 
3. Браташ Ольга Володимирівна. 
4. Гуменюк Роман Петрович. 
5. Дідух Анна Володимирівна 
6. Драч Галина Олексіївна. 
7. Івасюк Володимир Васильович. 
8. Кривко Данило Юрійович. 

          9. Лічнов Ігор Сергійович. 
         10. Любицький Роман Теодорович. 

 11. Марко Олександр Йосифович. 
 12. Махніцький Вадим Олегович. 
 13. Паславський Юрій Валерійович. 
 14. Плахтій Роман Анатолійович. 
 15. Стефанишин Тарас Михайлович. 
 16. Шимчак Сергій Іванович. 
 17.Шустер Назарій Мирославович. 
 

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 

сесію прибуло 47 депутатів.  
Депутат районної ради Т.Жеребецький вніс пропозицію розпочати роботу 

сесії.  
Голосують за пропозицію розпочати роботу 3-ї чергової сесії районної 

ради. 
Голосували: «за» –47, «проти» – 0, «утримались» – 0. 
Рішення  приймається. 
 
Голова районної ради Андрій Сулим привітав депутатів районної ради, які  

у міжсесійний період святкували  Дні народження. 
          Голова районної ради Андрій Сулим: 

- ознайомив присутніх з листом Комітету з питань освіти, науки та 
інновацій Верховної Ради України від 14.01.2021 №04-24\13-2021\8139, що 
надійшов у Львівську районну раду у відповідь на звернення щодо звільнення з 
посади Міністра освіти і науки України С.М.Шкарлета.  
         Інформація приймається до відома. 



 
         - зачитав лист Комітету з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради 
України від 16.01.2021 №04-23\08-2021\10198, що надійшов у Львівську районну 
раду у відповідь на звернення щодо фінансування працівників виконавчого 
апарату Львівської районної ради та працівників виконавчих апаратів районних 
рад, що реорганізовуються.  

Інформація приймається до відома. 
        

Голова районної ради уточнив у присутніх депутатів чи будуть у них заяви, 
звернення. 

А.Марко, керівник фракції «Слуга народу». 
Повідомив, що заяви від фракції «Слуга народу» зачитає М.-Б.Гнідець. 
М.-Б.Гнідець: 
- Ознайомив депутатів зі змістом заяви щодо підтримки депутатами 

фракції «Слуга народу» у Львівській районній раді ініціатив Президента України 
Володимира Зеленського щодо зниження ціни на газ і тарифу на розподіл газу. 

Заява приймається до відома. 
 
- Ознайомив депутатів зі змістом заяви щодо підтримки депутатами 

фракції «Слуга народу» у Львівській районній раді прийнятого Верховною 
Радою України Закону України «Про народовладдя через всеукраїнський 
референдум». 

Заява приймається до відома. 
 

Зареєструвалася депутат: А.Дідух. 
У залі присутні 48 депутатів.  

 
          Голова районної ради надав слово для виступу  голові Правління 
громадської організації «Наш клуб» Андрію Карбовнику. 

А.Карбовник. 
Вручив подяку голові районної ради за активну громадську позицію та 

значний внесок у справу допомоги потребуючим мешканцям Сихівського району 
міста Львова. 

 
А.Сулим. 
Повідомив, що питання, які вносяться на розгляд 3-ї чергової 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 3-ї чергової 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.  

 
 



 
1.Слухали: 

          Про порядок денний 3-ї чергової  сесії Львівської районної ради. 
Доповідає голова районної ради Андрій Сулим. 
А.Сулим. 
Зачитав присутнім проєкт рішення «Про порядок денний 3-ї чергової сесії 

Львівської районної ради»: 
          1.Про звернення Львівської районної ради (доповідають: голова районної 
ради Андрій Сулим, керівники фракцій).  
        2.Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за 2020 рік 
(доповідає начальник фінансового відділу Пустомитівської РДА Любомир 
Максим, співдоповідає голова комісії з питань планування бюджету, фінансів та 
економічної політики Володимир Костик).  
        3.Про виконання районного бюджету Городоцького району за 2020 рік 
(доповідає т.в.о.начальника фінансового управління Городоцької РДА 
Мирослава Бура, співдоповідає голова комісії з питань планування бюджету, 
фінансів та економічної політики Володимир Костик). 
        4.Про виконання районного бюджету Перемишлянського району за 2020 рік 
(доповідає начальник відділу доходів фінансового управління Перемишлянської 
РДА Оксана Гавінська, співдоповідає голова комісії з питань планування 
бюджету, фінансів та економічної політики В. Костик). 
        5.Про виконання районного бюджету Жовківського району за 2020 рік 
(доповідає в.о. начальника фінансового відділу Жовківської РДА Уляна Принада, 
співдоповідає голова комісії з питань планування бюджету, фінансів та 
економічної політики Володимир Костик). 
        6.Про виконання районного бюджету Кам’янка-Бузького району за 2020 рік 
(доповідає заступник начальника фінансового управління  Кам’янка-Бузької РДА 
Анна Стронціцька, співдоповідає голова комісії з питань планування бюджету, 
фінансів та економічної політики Володимир Костик). 
        7.Про списання безнадійної заборгованості ліквідованого банку «Україна» з 
балансу Кам’янка-Бузької районної ради (доповідає голова комісії з питань 
планування бюджету, фінансів та економічної політики Володимир Костик).  
        8. Про затвердження структури, загальної чисельності виконавчих апаратів 
районних рад, що реорганізовуються, та потреби коштів, необхідних для 
реорганізації районних рад (доповідає голова комісії з питань планування 
бюджету, фінансів та економічної політики Володимир Костик).  
        9.Про внесення змін до рішення Львівської районної ради від 11.12.2020  
№17 «Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату 
Львівської районної ради» (доповідає голова комісії з питань планування 
бюджету, фінансів та економічної політики Володимир Костик).  
        10.Про уточнення витрат на утримання Львівської районної ради та її 
виконавчого апарату на 2021 рік (доповідає голова комісії з питань планування 
бюджету, фінансів та економічної політики Володимир Костик).  
        11.Про умови оплати праці голови та заступника голови Львівської районної 
ради на 2021 рік (доповідає голова комісії з питань планування бюджету, 
фінансів та економічної політики Володимир Костик). 
        12.Про порядок формування та використання коштів спеціального фонду 
Львівської районної ради (доповідає голова комісії з питань планування 



бюджету, фінансів та економічної політики Володимир Костик). 
        13. Про затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної 
допомоги працівникам виконавчого апарату Львівської районної ради (доповідає 
голова комісії з питань планування бюджету, фінансів та економічної політики 
Володимир Костик). 
        14. Про затвердження структури та чисельності працівників КП «Соціальні 
гарантії» Пустомитівської районної ради (доповідає голова комісії з питань 
планування бюджету, фінансів та економічної політики Володимир Костик).   
        15. Про затвердження структури та чисельності працівників КП «Місцевий 
трудовий архів Городоцького району» (доповідає голова комісії з питань 
планування бюджету, фінансів та економічної політики Володимир Костик). 
        16. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 
Львівської районної ради VIІI скликання (доповідає голова комісії з питань 
депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту Роман Домашовець). 
         17. Про діяльність КП «Кам’янка-Бузька архітектурно-планувальна група" 
Львівської районної ради (доповідає голова комісії з питань депутатської 
діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними 
органами та регламенту Роман Домашовець, співдоповідає голова комісії з 
питань будівництва, архітектури, ЖКГ, транспорту Олександр Сироїд). 
        18. Про припинення юридичної особи – «Відділ з питань  управління 
комунальним майном спільної власності територіальних громад сіл і міст 
Перемишлянського району  (відділ з питань управління комунальним майном)» 
(30271818 ) шляхом ліквідації (доповідає заступник голови комісії з питань 
комунальної власності Андрій Марко). 
        19.Про припинення юридичної особи – Комунальна організація «Відділ з 
питань управління та приватизації об’єктами спільної власності територіальних 
громад Пустомитівського району» (25563342) шляхом ліквідації (доповідає 
заступник голови комісії з питань комунальної власності Андрій Марко). 
        20.Про безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад 
Кам’янка-Бузького району майнових комплексів, основних засобів, 
нематеріальних активів і інвентарю закладів та установ (доповідає заступник 
голови комісії з питань комунальної власності Андрій Марко). 
       21.Про безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад сіл і 
міст Львівського району у комунальну власність Перемишлянської  
міської ради  основних засобів, нематеріальних активів та інвентарю закладів та 
установ освіти та культури, що знаходяться на території Перемишлянської 
міської ради (доповідає заступник голови комісії з питань комунальної власності 
Андрій Марко). 
       22.Про надання дозволу Львівській районній раді на прийняття в оренду 
приміщення адміністративного будинку (доповідає заступник голови комісії з 
питань комунальної власності Андрій Марко). 
       23.Про прийняття матеріальних цінностей Жовківського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у спільну власність територіальних 
громад Львівського району (доповідає заступник голови комісії з питань 
комунальної власності Андрій Марко). 
       24.Про вихід Львівської районної ради зі складу засновника комунального 
закладу Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр» 



(42062001) (доповідає голова комісії з питань інформаційної політики, 
духовності, освіти та науки, спорту і молоді Ігор Зінкевич). 
       25.Про припинення юридичної особи – Комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Кам’янка-Бузької районної 
ради (43757681) шляхом ліквідації (доповідає голова комісії з питань 
інформаційної політики, духовності, освіти та науки, спорту і молоді Ігор 
Зінкевич). 
       26.Про закриття структурного підрозділу КП «Перемишлянська центральна 
районна лікарня» та затвердження змін до Статуту (доповідає голова комісії з 
питань охорони здоров’я та соціального захисту, з прав дитини та учасників 
бойових дій Людмила Гера). 
       27.Про надання погодження ПП «ОСІНЬ І КО» на отримання спеціального 
дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків 
Шопківської ділянки, що знаходиться в Перемишлянському районі Львівської 
області (доповідає голова комісії з питань охорони довкілля і природних ресурсів 
Орест Миколайчук). 
       28.Різне. 
 

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

сесії Львівської районної ради» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 48, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
Головуючий уточнив у присутніх чи є зміни та доповнення до проєкту 

рішення «Про порядок денний 3-ї чергової сесії Львівської районної ради». 
О.Сироїд. 
Повідомив, що сьогодні, напередодні пленарного засідання, відбулося 

засідання постійної комісії з питань будівництва, архітектури, ЖКГ, транспорту. 
За результатами засідання комісії запропонував внести в порядок денний 3-ї 
чергової сесії питання «Про передачу із спільної власності територіальних 
громад Городоцького району Львівської області  майна  в комунальну власність 
Зимноводівської територіальної громади в особі Зимноводівської сільської  
ради» та розглянути його п.1 порядку денного. Також зазначив, що на засіданні 
присутній голова Зимноводівської сільської ради Гутник В.С., який хоче 
доповісти по суті даного питання. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування  пропозицію О.Сироїда. 
Голосували: «за» – 48, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували»- 0. 
Рішення прийняте. 
 
Б.Федун. 
Повідомив, що підготував депутатський запит і зачитає його при розгляді 

питання «Про звернення Львівської районної ради». Запропонував прийняти 
його як звернення від районної ради. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування  пропозицію Б.Федуна. 
Голосували: «за» – 48, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували»- 0. 
Рішення прийняте. 



Р.Домашовець. 
Повідомив, що підготував депутатський запит і зачитає його при розгляді 

питання «Про звернення Львівської районної ради». Запропонував прийняти 
його як звернення від районної ради. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування  пропозицію Р.Домашовця. 
Голосували: «за» – 48, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували»- 0. 
Рішення прийняте. 
 
Я.Вайда. 
Запропонувала п.22 проєкту рішення «Про надання дозволу Львівській 

районній раді на прийняття в оренду приміщення адміністративного будинку» 
виключити з порядку денного, оскільки є застереження щодо законності та 
прозорості передачі приміщення на баланс КП «Архітектурно-планувальне 
бюро» та створити робочу групу для вивчення даного питання. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування  пропозицію Я.Вайди. 
Голосували: «за» – 48, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували»- 0. 
Рішення прийняте. 
Я.Вайда. 
 
Запропонувала створити робочу групу щодо вивчення даного питання. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування  пропозицію Я.Вайди. 
Голосували: «за» – 48, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували»- 0. 
Рішення прийняте. 
 
В.Чванова. 
Запропонувала розробити Положення про надання депутатами Львівської 

районної ради матеріальної допомоги жителям району. 
А.Сулим. 
Запропонував розглянути дане питання в п.Різне. 
Інших змін та доповнень до проєкту рішення «Про порядок денний 3-ї 

чергової сесії Львівської районної ради» не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок денний 3-ї чергової 

сесії Львівської районної ради» прийняти зі змінами та доповненнями в цілому. 
          Голосували: «за» – 48, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували»- 0. 
          Рішення прийняте. 

(рішення № 38 додається). 
 

          2. Слухали: 
Про передачу із спільної власності територіальних громад 

Городоцького району Львівської області  майна  в комунальну власність 
Зимноводівської територіальної громади в особі Зимноводівської сільської  
ради. 

Доповідає голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, 
ЖКГ, транспорту Олександр Сироїд, співдоповідає голова Зимноводівської 



сільської ради Володимир Гутник. 
О.Сироїд. 
Повідомив, що сьогодні, напередодні пленарного засідання відбулося 

засідання постійної комісії з питань будівництва, архітектури, ЖКГ, транспорту, 
яка погодила передачу із спільної власності територіальних громад 
Городоцького району Львівської області у комунальну власність 
Зимноводівської територіальної громади в особі Зимноводівської сільської ради 
Львівського району Львівської області об’єкт незавершеного будівництва – 
«Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с.Суховоля Городоцького 
району Львівської області». 

Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про передачу із спільної 
власності територіальних громад Городоцького району Львівської області  майна  
в комунальну власність Зимноводівської територіальної громади в особі 
Зимноводівської сільської  ради». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про передачу із спільної власності 

територіальних громад Городоцького району Львівської області  майна  в 
комунальну власність Зимноводівської територіальної громади в особі 
Зимноводівської сільської  ради» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 47, «проти»– 0, «утримались»–0, «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 передачу із спільної власності 

територіальних громад Городоцького району Львівської області  майна  в 
комунальну власність Зимноводівської територіальної громади в особі 
Зимноводівської сільської  ради» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 39 додається). 

           
3. Слухали: 
Про звернення депутатів Львівської районної ради. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про звернення депутатів Львівської 

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

          Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
Т.Жеребецький. 
Ознайомив присутніх із текстом звернення до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо збільшення 



видатків на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу у зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні 
послуги. 

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

звернення фракції «Європейська Солідарність», яке буде прийматися, як 
звернення від районної ради. 

Пропозицій та доповнень не надійшло. 
Вніс на голосування звернення фракції «Європейська Солідарність». 
Голосували: «за» – 41, «проти»– 1, «утримались»–6, «не голосували»-0. 
Звернення прийняте. 
 
Я.Вайда. 
Ознайомила присутніх із текстом звернення до Львівської обласної ради 

щодо формування тарифів на газ для населення у 2021 році та отримання 
(передання) у спільну власність Львівської обласної ради газотранспортних 
мереж, які знаходяться у Львівській області. 

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

звернення фракції ВО «Свобода» яке буде прийматися, як звернення від районної 
ради. 

Пропозицій та доповнень не надійшло. 
Вніс на голосування звернення фракції ВО «Свобода». 
Голосували: «за» – 47, «проти»– 1, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Звернення прийняте. 
 
Б.Федун. 
Ознайомив присутніх із текстом депутатського запиту до Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Міністра внутрішніх справ України та 
Генерального Прокурора України щодо розгляду справи сержанта 3-го полку 
спецпризначення Андрія Антонечка. 

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

депутатського запиту Б.Федуна, який буде прийматися, як звернення від 
районної ради. 

Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування депутатський запит Б.Федуна. 
Голосували: «за» – 48, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Звернення прийняте. 
 
Р.Домашовець. 
Ознайомив присутніх із текстом депутатського запиту до голови 

Львівської обласної ради Гримак  Ірини Ярославівни та голови Львівської 
обласної державної адміністрації Козицького Максима Зіновійовича щодо 
виділення коштів на капітальний ремонт покрівлі даху, фасаду, харчоблоку у 
Волицькому закладі загальної  середньої  освіти І-ІІІ ступенів Рава-Руської 



міської ради Львівського району Львівської області та на капітальний ремонт 
фасаду Гійчецького закладу загальної середньої  освіти І-ІІІ ступенів Рава-
Руської міської ради Львівського району Львівської області. 

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

депутатського запиту Р.Домашовця, який буде прийматися, як звернення від 
районної ради. 

Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування депутатський запит Р.Домашовця. 
Голосували: «за» – 48, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Звернення прийняте. 
Інших пропозицій та доповнень до проекту рішення не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про звернення депутатів Львівської 

районної ради» прийняти в цілому з внесеними доповненнями. 
Голосували: «за» – 43, «проти» – 1, «утримались» – 1, «не голосували» -3. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 40 додається). 
 
4. Слухали: 
Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за 2020 

рік. 
 Доповідає начальник фінансового відділу Пустомитівської РДА Любомир 

Максим, співдоповідає голова комісії з питань планування бюджету, фінансів та 
економічної політики Володимир Костик.  

Л.Максим. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про виконання районного 

бюджету Пустомитівського району за 2020 рік». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про виконання районного бюджету 

Пустомитівського району за 2020 рік» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 48, «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 виконання районного бюджету 

Пустомитівського району за 2020 рік»  прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 48, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 41 додається). 
 
5. Слухали: 
Про виконання районного бюджету Городоцького району за 2020 рік. 



Доповідає т.в.о.начальника фінансового управління Городоцької РДА 
Мирослава Бура, співдоповідає голова комісії з питань планування бюджету, 
фінансів та економічної політики Володимир Костик. 

М.Бура. 
Ознайомила присутніх із проєктом рішення «Про виконання районного 

бюджету Городоцького району за 2020 рік». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про виконання районного бюджету 

Городоцького району за 2020 рік» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 48, «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 виконання районного бюджету 

Городоцького району за 2020 рік»  прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 48, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 42 додається). 
 
6. Слухали: 
Про виконання районного бюджету Перемишлянського району за 2020 

рік. 
Доповідає начальник відділу доходів фінансового управління 

Перемишлянської РДА Оксана Гавінська, співдоповідає голова комісії з питань 
планування бюджету, фінансів та економічної політики Володимир Костик. 

О.Гавінська. 
Ознайомила присутніх із проєктом рішення «Про виконання районного 

бюджету Перемишлянського району за 2020 рік». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про виконання районного бюджету 

Перемишлянського району за 2020 рік» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 48, «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 виконання районного бюджету 

Перемишлянського району за 2020 рік»  прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 48, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 43 додається). 



7. Слухали: 
Про виконання районного бюджету Жовківського району за 2020 рік. 
Доповідає в.о. начальника фінансового відділу Жовківської РДА Уляна 

Принада, співдоповідає голова комісії з питань планування бюджету, фінансів та 
економічної політики Володимир Костик. 

У.Принада. 
Ознайомила присутніх із проєктом рішення «Про виконання районного 

бюджету Жовківського району за 2020 рік». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про виконання районного бюджету 

Жовківського району за 2020 рік» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 48, «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 виконання районного бюджету 

Жовківського району за 2020 рік»  прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 48, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 44 додається). 
 
8. Слухали: 
Про виконання районного бюджету Кам’янка-Бузького району за 2020 

рік. 
Доповідає заступник начальника фінансового управління Кам’янка-Бузької 

РДА Анна Стронціцька, співдоповідає голова комісії з питань планування 
бюджету, фінансів та економічної політики Володимир Костик. 

А.Стронціцька. 
Ознайомила присутніх із проєктом рішення «Про виконання районного 

бюджету Кам’янка-Бузького району за 2020 рік». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про виконання районного бюджету 

Кам’янка-Бузького району за 2020 рік» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 48, «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 виконання районного бюджету 

Кам’янка-Бузького  району за 2020 рік»  прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 48, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 



Рішення прийняте. 
(рішення № 45 додається). 
 
А.Сулим. 
Повідомив присутнім депутатам, що залишки освітньої субвенції, що 

склалися станом на 01 січня 2021 року, сьогодні розподіляють районні та  міські 
фінансові управління. Зазначив, що вважає такий розподіл неприпустимим, 
оскільки розподіл залишків освітньої субвенції повинен бути здійснений 
колегіально на підставі рішення Львівської районної ради  та відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів від 14 січня 2015 року «Деякі питання надання 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».  

Також повідомив, що дасть доручення апарату районної ради підготувати 
відповідний лист на ім’я директора департаменту фінансів Львівської обласної 
державної адміністрації Олега Демківа. 

Л.Максим. 
Повідомив, що такий розподіл відбувається згідно ст. 24 Закону України 

"Про державний бюджет України на 2021 рік". 
 
9. Слухали: 
Про списання безнадійної заборгованості ліквідованого банку 

«Україна» з балансу Кам’янка-Бузької районної ради. 
 Доповідає голова комісії з питань планування бюджету, фінансів та 

економічної політики Володимир Костик.  
В.Костик. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про списання безнадійної 

заборгованості ліквідованого банку «Україна» з балансу Кам’янка-Бузької 
районної ради». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про списання безнадійної 

заборгованості ліквідованого банку «Україна» з балансу Кам’янка-Бузької 
районної ради» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 47, «проти»– 0, «утримались»–0, «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 списання безнадійної 

заборгованості ліквідованого банку «Україна» з балансу Кам’янка-Бузької 
районної ради»  прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 46 додається). 
 
10. Слухали: 
Про затвердження структури, загальної чисельності виконавчих 



апаратів районних рад, що реорганізовуються, та потреби коштів, 
необхідних для реорганізації районних рад. 

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

В.Костик. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про затвердження структури, 

загальної чисельності виконавчих апаратів районних рад, що реорганізовуються, 
та потреби коштів, необхідних для реорганізації районних рад». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження структури, 

загальної чисельності виконавчих апаратів районних рад, що реорганізовуються, 
та потреби коштів, необхідних для реорганізації районних рад» прийняти за 
основу. 

Голосували: «за» – 48, «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, 

загальної чисельності виконавчих апаратів районних рад, що реорганізовуються, 
та потреби коштів, необхідних для реорганізації районних рад» прийняти в 
цілому. 

Голосували: «за» – 48, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 47 додається). 
 
11. Слухали: 
Про внесення змін до рішення Львівської районної ради від 11.12.2020  

№17 «Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату 
Львівської районної ради». 

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

В.Костик. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про внесення змін до рішення 

Львівської районної ради від 11.12.2020  №17 «Про затвердження структури та 
чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради». 

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

Львівської районної ради від 11.12.2020  №17 «Про затвердження структури та 
чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради»  прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 48, «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 внесення змін до рішення 

Львівської районної ради від 11.12.2020  №17 «Про затвердження структури та 
чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради»  прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 48, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 48 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. 

 
12. Слухали: 
Про уточнення витрат на утримання Львівської районної ради та її 

виконавчого апарату на 2021 рік. 
Доповідає голова комісії з питань планування бюджету, фінансів та 

економічної політики Володимир Костик.  
В.Костик. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про уточнення витрат на 

утримання Львівської районної ради та її виконавчого апарату на 2021 рік». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про уточнення витрат на утримання 

Львівської районної ради та її виконавчого апарату на 2021 рік» прийняти за 
основу. 

Голосували: «за» – 44, «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 уточнення витрат на утримання 

Львівської районної ради та її виконавчого апарату на 2021 рік» прийняти в 
цілому. 

Голосували: «за» – 44, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -4. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 49 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. 

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

районної ради на 2021 рік. 
Доповідає голова комісії з питань планування бюджету, фінансів та 

економічної політики Володимир Костик.  
В.Костик. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про умови оплати праці 

голови та заступника голови Львівської районної ради на 2021 рік». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про умови оплати праці голови та 

заступника голови Львівської районної ради на 2021 рік» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 38, «проти»– 0, «утримались»–7, «не голосували»-3. 

          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 умови оплати праці голови та 

заступника голови Львівської районної ради на 2021 рік» прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 38, «проти» – 0, «утримались» – 7, «не голосували» -3. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 50 додається). 
 
14. Слухали: 
Про порядок формування та використання коштів спеціального фонду 

Львівської районної ради. 
Доповідає голова комісії з питань планування бюджету, фінансів та 

економічної політики Володимир Костик.  
В.Костик. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про порядок формування та 

використання коштів спеціального фонду Львівської районної ради». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок формування та 

використання коштів спеціального фонду Львівської районної ради» прийняти за 
основу. 

Голосували: «за» – 47, «проти»– 0, «утримались»–0, «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 порядок формування та 

використання коштів спеціального фонду Львівської районної ради»  прийняти в 
цілому. 

Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 51 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. 

 
15. Слухали: 
Про затвердження Положення про преміювання та надання 

матеріальної допомоги працівникам виконавчого апарату Львівської 
районної ради. 

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

В.Костик. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про затвердження Положення 

про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам виконавчого 
апарату Львівської районної ради». 

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

преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам виконавчого 
апарату Львівської районної ради» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 44, «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 затвердження Положення про 

преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам виконавчого 
апарату Львівської районної ради» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 44, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -4. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 52 додається). 



16. Слухали: 
Про затвердження структури та чисельності працівників КП 

«Соціальні гарантії» Пустомитівської районної ради. 
Доповідає голова комісії з питань планування бюджету, фінансів та 

економічної політики Володимир Костик.  
В.Костик. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про затвердження структури 

та чисельності працівників КП «Соціальні гарантії» Пустомитівської районної 
ради». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження структури та 

чисельності працівників КП «Соціальні гарантії» Пустомитівської районної 
ради» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 42, «проти»– 0, «утримались»–4, «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 затвердження структури та 

чисельності працівників КП «Соціальні гарантії» Пустомитівської районної 
ради» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 42, «проти» – 0, «утримались» – 4, «не голосували» -2. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 53 додається). 
 
17. Слухали: 
Про затвердження структури та чисельності працівників КП 

«Місцевий трудовий архів Городоцького району». 
Доповідає голова комісії з питань планування бюджету, фінансів та 

економічної політики Володимир Костик.  
В.Костик. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про затвердження структури 

та чисельності працівників КП «Місцевий трудовий архів Городоцького району». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження структури та 

чисельності працівників КП «Місцевий трудовий архів Городоцького району»  
прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 47, «проти»– 0, «утримались»–0, «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 затвердження структури та 
чисельності працівників КП «Місцевий трудовий архів Городоцького району»  
прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 54 додається). 
 
18. Слухали: 
Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 

Львівської районної ради VIІI скликання. 
 Доповідає голова комісії з питань депутатської діяльності, етики, 

дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту 
Роман Домашовець. 

Р.Домашовець. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про затвердження Положення 

про помічника-консультанта депутата Львівської районної ради VIІI скликання». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження Положення про 

помічника-консультанта депутата Львівської районної ради VIІI скликання» 
прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 47, «проти»– 0, «утримались»–0, «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 затвердження Положення про 

помічника-консультанта депутата Львівської районної ради VIІI скликання» 
прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 55 додається). 
 
19. Слухали: 
Про діяльність КП «Кам’янка-Бузька архітектурно-планувальна 

група" Львівської районної ради. 
Доповідає голова комісії з питань депутатської діяльності, етики, 

дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту 
Роман Домашовець, співдоповідає голова комісії з питань будівництва, 
архітектури, ЖКГ, транспорту Олександр Сироїд.  

О.Сироїд. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про діяльність КП «Кам’янка-

Бузька архітектурно-планувальна група" Львівської районної ради». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про діяльність КП «Кам’янка-Бузька 



архітектурно-планувальна група" Львівської районної ради» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 33, «проти»– 11, «утримались»–3, «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 діяльність КП «Кам’янка-Бузька 

архітектурно-планувальна група" Львівської районної ради» прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 33, «проти» – 11, «утримались» – 3, «не голосували» -1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 56 додається). 
 
20. Слухали: 
Про припинення юридичної особи – «Відділ з питань  управління 

комунальним майном спільної власності територіальних громад сіл і міст 
Перемишлянського району  (відділ з питань управління комунальним 
майном)» (30271818 ) шляхом ліквідації. 

 Доповідає заступник голови комісії з питань комунальної власності 
Андрій Марко. 

А.Марко. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про припинення юридичної 

особи – «Відділ з питань  управління комунальним майном спільної власності 
територіальних громад сіл і міст Перемишлянського району  (відділ з питань 
управління комунальним майном)» (30271818 ) шляхом ліквідації». 

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

«Відділ з питань  управління комунальним майном спільної власності 
територіальних громад сіл і міст Перемишлянського району  (відділ з питань 
управління комунальним майном)» (30271818 ) шляхом ліквідації» прийняти за 
основу. 

Голосували: «за» – 47, «проти»– 0, «утримались»–0, «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 припинення юридичної особи – 

«Відділ з питань  управління комунальним майном спільної власності 
територіальних громад сіл і міст Перемишлянського району  (відділ з питань 
управління комунальним майном)» (30271818 ) шляхом ліквідації» прийняти в 
цілому. 

Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 57 додається). 



 
21. Слухали: 
Про припинення юридичної особи – Комунальна організація «Відділ з 

питань управління та приватизації об’єктами спільної власності 
територіальних громад Пустомитівського району» (25563342) шляхом 
ліквідації.  

Доповідає заступник голови комісії з питань комунальної власності Андрій 
Марко. 

А.Марко. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про припинення юридичної 

особи – Комунальна організація «Відділ з питань управління та приватизації 
об’єктами спільної власності територіальних громад Пустомитівського району» 
(25563342) шляхом ліквідації».  

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

«Про припинення юридичної особи – Комунальна організація «Відділ з питань 
управління та приватизації об’єктами спільної власності територіальних громад 
Пустомитівського району» (25563342) шляхом ліквідації» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 47, «проти»– 0, «утримались»–0, «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 припинення юридичної особи – 

Комунальна організація «Відділ з питань управління та приватизації об’єктами 
спільної власності територіальних громад Пустомитівського району» (25563342) 
шляхом ліквідації» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 58 додається). 
 
22. Слухали: 
Про безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад 

Кам’янка-Бузького району майнових комплексів, основних засобів, 
нематеріальних активів і інвентарю закладів та установ. 

Доповідає заступник голови комісії з питань комунальної власності Андрій 
Марко. 

А.Марко. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про безоплатну передачу із 

спільної власності територіальних громад Кам’янка-Бузького району майнових 
комплексів, основних засобів, нематеріальних активів і інвентарю закладів та 
установ». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про безоплатну передачу із спільної 



власності територіальних громад Кам’янка-Бузького району майнових 
комплексів, основних засобів, нематеріальних активів і інвентарю закладів та 
установ» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 47, «проти»– 0, «утримались»–0, «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 безоплатну передачу із спільної 

власності територіальних громад Кам’янка-Бузького району майнових 
комплексів, основних засобів, нематеріальних активів і інвентарю закладів та 
установ» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 59 додається). 
 
23. Слухали: 
Про безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад 

сіл і міст Львівського району у комунальну власність Перемишлянської 
міської ради  основних засобів, нематеріальних активів та інвентарю 
закладів та установ освіти та культури, що знаходяться на території 
Перемишлянської міської ради. 

Доповідає заступник голови комісії з питань комунальної власності Андрій 
Марко. 

А.Марко. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про безоплатну передачу із 

спільної власності територіальних громад сіл і міст Львівського району у 
комунальну власність Перемишлянської міської ради  основних засобів, 
нематеріальних активів та інвентарю закладів та установ освіти та культури, що 
знаходяться на території Перемишлянської міської ради». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про безоплатну передачу із спільної 

власності територіальних громад сіл і міст Львівського району у комунальну 
власність Перемишлянської міської ради  основних засобів, нематеріальних 
активів та інвентарю закладів та установ освіти та культури, що знаходяться на 
території Перемишлянської міської ради» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 47, «проти»– 0, «утримались»–0, «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 безоплатну передачу із спільної 

власності територіальних громад сіл і міст Львівського району у комунальну 



власність Перемишлянської міської ради  основних засобів, нематеріальних 
активів та інвентарю закладів та установ освіти та культури, що знаходяться на 
території Перемишлянської міської ради» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 60 додається). 

 
24. Слухали: 
Про прийняття матеріальних цінностей Жовківського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у спільну власність 
територіальних громад Львівського району. 

Доповідає заступник голови комісії з питань комунальної власності Андрій 
Марко. 

А.Марко. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про прийняття матеріальних 

цінностей Жовківського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді у спільну власність територіальних громад Львівського району». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про прийняття матеріальних 

цінностей Жовківського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді у спільну власність територіальних громад Львівського району» 
прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 46, «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. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про прийняття матеріальних 

цінностей Жовківського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді у спільну власність територіальних громад Львівського району» 
прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 46, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -2. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 61 додається). 
 
25. Слухали: 
Про вихід Львівської районної ради зі складу засновника 

комунального закладу Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-
ресурсний центр» (42062001). 

Доповідає голова постійної комісії районної ради з питань з питань 
інформаційної політики, духовності, освіти та науки, спорту і молоді Ігор 
Зінкевич. 

І.Зінкевич. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про вихід Львівської районної 

ради зі складу засновника комунального закладу Пустомитівської районної ради 



«Інклюзивно-ресурсний центр» (42062001)». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про вихід Львівської районної ради 

зі складу засновника комунального закладу Пустомитівської районної ради 
«Інклюзивно-ресурсний центр» (42062001)» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 45, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-3. 
          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 Львівської районної ради 

зі складу засновника комунального закладу Пустомитівської районної ради 
«Інклюзивно-ресурсний центр» (42062001)» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 45, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -3. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 62 додається). 
 
26. Слухали: 
Про припинення юридичної особи – Комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Кам’янка-Бузької 
районної ради (43757681) шляхом ліквідації. 

Доповідає голова постійної комісії районної ради з питань з питань 
інформаційної політики, духовності, освіти та науки, спорту і молоді Ігор 
Зінкевич. 

І.Зінкевич. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про припинення юридичної 

особи – Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Кам’янка-Бузької районної ради (43757681) шляхом ліквідації». 

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

Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 
Кам’янка-Бузької районної ради (43757681) шляхом ліквідації» прийняти за 
основу. 

Голосували: «за» – 44, «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 припинення юридичної особи – 

Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 
Кам’янка-Бузької районної ради (43757681) шляхом ліквідації» прийняти в 
цілому. 



Голосували: «за» – 44, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -4. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 63 додається). 
 
Зареєструвався депутат: Д.Кривко. 
У залі присутні 49 депутатів.  
 
27. Слухали: 
Про закриття структурного підрозділу КП «Перемишлянська 

центральна районна лікарня» та затвердження змін до Статуту. 
 Доповідає голова постійної комісії  з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту, з прав дитини та учасників бойових дій Людмила Гера. 
Л.Гера. 
Ознайомила присутніх із проєктом рішення «Про закриття структурного 

підрозділу КП «Перемишлянська центральна районна лікарня» та затвердження 
змін до Статуту». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про закриття структурного 

підрозділу КП «Перемишлянська центральна районна лікарня» та затвердження 
змін до Статуту» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 45, «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 закриття структурного 

підрозділу КП «Перемишлянська центральна районна лікарня» та затвердження 
змін до Статуту» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 45, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -4. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 64 додається). 
 
28. Слухали: 
Про надання погодження ПП «ОСІНЬ І КО» на отримання 

спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного 
вивчення пісків Шопківської ділянки, що знаходиться в 
Перемишлянському районі Львівської області. 

 Доповідає голова постійної комісії районної ради з питань охорони 
довкілля і природних ресурсів Орест Миколайчук. 

О.Миколайчук. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про надання погодження ПП 

«ОСІНЬ І КО» на отримання спеціального дозволу на користування надрами з 
метою геологічного вивчення пісків Шопківської ділянки, що знаходиться в 
Перемишлянському районі Львівської області». 

Матеріали додаються. 



А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про надання погодження ПП 

«ОСІНЬ І КО» на отримання спеціального дозволу на користування надрами з 
метою геологічного вивчення пісків Шопківської ділянки, що знаходиться в 
Перемишлянському районі Львівської області» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 47, «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. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про надання погодження ПП 

«ОСІНЬ І КО» на отримання спеціального дозволу на користування надрами з 
метою геологічного вивчення пісків Шопківської ділянки, що знаходиться в 
Перемишлянському районі Львівської області» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -2. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 65 додається). 
 
29.Різне. 
А.Сулим. 
Повідомив присутнім депутатам, що згідно Ухвали Львівської міської ради 

№62 від 04.02.2021 «Про включення до Переліку другого типу та надання в 
оренду нежитлових приміщень на вул.В.Липинського,11» Львівській районній 
раді для роботи виділено приміщення загальною площею 354,9 кв.м. Зазначив, 
що одне приміщення буде використовуватись для засідань постійних комісій 
Львівської районної ради, друге для прийому громадян, а сесії будуть 
відбуватися і надалі в приміщенні Пустомитівської районної ради. 

Запропонував приступити до розгляду питань, які були запропоновані 
депутатами на початку засідання сесії. 

- Щодо вивчення питання надання дозволу Львівській районній раді на 
прийняття в оренду приміщення адміністративного будинку. 

Вирішили утворити робочу групу у складі: 
1. Сулим Андрій Олегович, голова Львівської районної ради. 
2. Ільчишин Марта Ігорівна, заступник голови Львівської районної ради. 
3. Костик Володимир Степанович, представник фракції «Європейська 

Солідарність» у Львівській районній раді.  
4. Стефанишин Тарас Михайлович, представник фракції «Самопоміч» у 

Львівській районній раді. 
5. Деркач Володимир Григорович, представник фракції «Голос» у 

Львівській районній раді. 
6. Марко Олександр Йосифович, представник фракції ВО «Свобода» в 

Львівській районній раді.  
7. Марко Андрій Тарасович, керівник фракції «Слуга народу» в Львівській 

районній раді. 
8. Домашовець Роман Степанович, голова постійної комісії з питань 

депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 



правоохоронними органами та регламенту. 
9. Цуньовська Ірина Василівна, головний спеціаліст з правових питань та 

кадрової роботи Городоцької районної ради. 
 
- Щодо Положення про надання депутатами Львівської районної ради 

матеріальної допомоги жителям району. 
Вирішили внести дане питання на розгляд постійних комісій районної ради 

з питань планування бюджету, фінансів та економічної політики (В. Костик) та з 
питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець). 

 
Т.Жеребецький. 
Зачитав звернення від фракції «Європейська Солідарність» у Львівській 

районній раді до Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра 
України Дениса Шмигаля, Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо 
створення районних держадміністрацій в тих новоутворених районах, де вони 
відсутні, та щодо першочергового створення районних фінансових управлінь для 
виконання фінансових зобов'язань перед працівниками бюджетних установ, які 
залишаються на робочих місцях і які підлягають вивільненню. 

Звернення прийняте до відома. 
 

           Голова районної ради А.Сулим зачитав лист КНП Львівської обласної 
ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» від 02.02.2021 №8.1-10\231р щодо безкоштовного майстер-класу з 
медичної допомоги для учнів старших класів та вчителів. Заходи будуть 
проводитися у с.Долиняни, що на Городоччині та у м. Жовква. Запросив 
присутніх для участі у заходах. 
 

Голова районної ради оголосив про закінчення 3-ї чергової сесії Львівської 
районної ради, оскільки питання порядку денного сесії вичерпані. 
 
 
Голова Львівської районної ради     Андрій Сулим 


