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Протокол 7-ї чергової сесії 
Львівської районної ради VIII скликання 

12 жовтня 2021 року 
(І-ше пленарне засідання) 

 
Загальний склад ради – 64 депутати. 
Зареєстровано на початок роботи 7-ї чергової сесії –   36 депутатів. 
Присутні на закінчення роботи 7-ї чергової сесії –  43 депутати. 
Список реєстрації депутатів додається. 

 
          Присутні на момент початку роботи сесії (без реєстрації): 
 
          1.Мовчан Іван Олександрович. 
          2.Марко Андрій Тарасович. 
          3. Домашовець Роман Степанович. 
          4.Серватяк Наталія Мирославівна. 
          5. Чванова Віра Миколаївна. 
          6.Богун  Орися  Ярославівна. 
          7.Стефанишин Тарас Михайлович. 
          8.Браташ Ольга Володимирівна. 
          9.Пучніна Марія Миколаївна. 
          10.Сидорович Михайло Васильович. 
 
          Відсутні на момент початку роботи сесії: 

1. Гнідець Максим-Богдан Юрійович. 
2. Махніцький Вадим Олегович. 
3. Токарська Роксолана Омелянівна. 

          4.Чекайло Оксана Володимирівна. 
          5.Демків Святослав Олегович. 

6.Деркач Володимир Григорович. 
7.Лічнов Ігор Сергійович 
8.Кричковська Маряна Орестівна 
9.Миколайчук Орест Ігорович 
10.Сироїд Олександр Ілліч. 
11.Шустер Богдан Романович. 
12.Шмід Олег Едвардович. 
13.Івасюк Володимир Васильович. 
14.Федюк Любомир Мирославович. 
15.Горуна Станіслав Миколайович. 
16.Павлів Тарас Романович. 
17.Щур Назарій Мирославович 

          18.Білінський Євген Євгенович         
          
          Запрошені: 

Замула Христина Петрівна – голова Львівської районної державної 
адміністрації. 
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         Заступники голови районної державної адміністрації -  Олександр 
Клименко, Андрій Ковальський. 
              Керівник Пустомитівської окружної прокуратури Микола 
Синельников. 
              Начальник Львівського районного управління поліції  №1, полковник 
поліції  Павло Гарасим. 
              Керівники структурних підрозділів Львівської районної 
держадміністрації. 

 
Присутні учасники бойових дій. 

 
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  36 депутатів.  
Т.Жеребецький. 
Вніс пропозицію розпочати роботу сесії.  
Представники фракції «Об’єднання «Самопоміч» та фракції «Слуга 

народу» у Львівській районній раді заблокували трибуну з вимогою 
перенести засідання 7-ї чергової сесії, оскільки не було проведено 
стратегічної сесії районної ради. Відповідно, при розподілі коштів районного 
бюджету не були враховані всі пропозиції голів територіальних громад 
Львівського району. 

 Голова фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Львівській районній раді 
Іван Мовчан запропонував п. 12 проєкту рішення «Про внесення змін до 
програми підтримки розвитку територій Львівського району на 2021 рік, 
затвердженої рішенням Львівської районної ради від 25.06.2021 №106» та 
п.13 проєкту рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії 
Львівської районної ради №31 від 30.12.2020р. «Про районний бюджет 
Львівського району на 2021 рік» зняти з порядку денного сесії. 

Я.Вайда-голова фракції ВО «Свобода» у Львівській районній раді. 
Запропонувала дотримуватись регламенту районної ради, відкрити 

сесію та заслухати всі пропозиції. 
І.Шолтис – боєць добровольчого батальйону ОУН, представник 

учасників бойових дій. 
Звернувся до присутніх у залі із проханням порушити питання про 

відкликання Станіслава Горуни, депутата Львівської районної ради від 
фракції «Самопоміч»,  саме зараз, напередодні одного з найвизначніших  
свят – Дня захисників і захисниць України, а також Дня Українського 
козацтва та 79-ї річниці утворення Української Повстанської армії. Своє 
прохання аргументував тим, що після завершення Олімпійських ігор, 
Станіслав Горуна повівся неправильно, зважаючи на його висловлювання, а 
саме: певні тези, які він висловив, захищаючи українську легкоатлетку 
Ярославу Магучіх, яка після здобуття бронзової нагороди зі стрибків у 
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висоту, обіймалася та фотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене. 
Висловлювання Станіслава Горуни свідчать про заперечення української 
державності і чину, який здійснюють наші захисники України. 

Окрім того, вже після окупації Криму, після інтервенції російських 
військ в Луганську та Донецьку область, після смерті тисяч наших захисників 
і цивільних осіб на території цих областей, Станіслав Горуна перебував на 
території Російської Федерації і фотографувався з спортивними діячами РФ, 
які висловлювали підтримку анексії Криму. 

В.Чванова, представник фракції «Об’єднання «Самопоміч» у 
Львівській районній раді. 

Повідомила, що особисто ще не зустрічалася зі С.Горуною. Але 
запевнила, що питання про поведінку Станіслава Горуни, як депутата 
Львівської районної ради від фракції «Самопоміч», буде розглядатися на 
засіданні фракції. 

А.Сулим. 
Оголосив перерву в засіданні сесії на 5 хвилин для обговорення з 

головами фракцій ситуації, яка склалась. 
Слово для виступу надали голові Кам`янка-Бузької міської ради 

О.Омелян, який у своєму виступі висловив прохання, щоб усі 23 голови ОТГ 
Львівського району були вислухані і були почуті їхні пропозиції та потреби 
щодо виділення  коштів. 

О.Вольський – голова Жовківської міської ради. 
Запропонував провести засідання за участю всіх 23 голів громад 

Львівського району для конструктивного розподілу коштів. 
Б.Федун – представник фракції ВО «Свобода» у Львівській районній 

раді. 
Закликав присутніх депутатів до продовження роботи сесії, оскільки 

фракція ВО «Свобода» пропонує прийняти звернення до Прем’єр-міністра 
України, Голови Верховної Ради України, Президента України щодо 
присвоєння звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка» 
Симчичу Мирославу Васильовичу за здійснення визначного геройського 
вчинку. 

Після завершення перерви голова районної ради А.Сулим закликав 
присутніх у залі депутатів продовжити роботу 7-ї сесії та провести 
стратегічну сесію районної ради в м.Жовква. Також запропонував заслухати 
представників правоохоронних органів про їх діяльність на території 
Львівського району, оскільки вони очікують на свій виступ згідно проєкту 
порядку денного 7-ї чергової сесії. 

І.Мовчан. 
Запропонував прийняти рішення про проведення 7- ї чергової сесії 

двома пленарними засіданнями. 
А.Сулим. 
Поставив на голосування пропозицію депутата І.Мовчана. 
Голосували: «за» –36, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте.  
(рішення №126 додається). 

https://www.facebook.com/lvivskarayrada/photos/pcb.276586291019379/276585844352757/?__cft__%5b0%5d=AZVu3hT9HVOiUEajixLKyV6Su0DvN5goBYT5S4qNm9fsnK3Loq4CDC3KPOJkB2Uf7x0iicWuVv8azC3wtMXKC28yqKvJR0krwQDygz9DQnanl8EVoFTdoie-klsAJCmUfwtZh92kiDzw7gCCIu29CxPO&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/lvivskarayrada/photos/pcb.276586291019379/276585844352757/?__cft__%5b0%5d=AZVu3hT9HVOiUEajixLKyV6Su0DvN5goBYT5S4qNm9fsnK3Loq4CDC3KPOJkB2Uf7x0iicWuVv8azC3wtMXKC28yqKvJR0krwQDygz9DQnanl8EVoFTdoie-klsAJCmUfwtZh92kiDzw7gCCIu29CxPO&__tn__=*bH-R
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Голова районної ради Андрій Сулим: 
- Ознайомив присутніх із листом Державної міграційної служби 

України від 10.09.21 №6.4-7756/3.1-21, що надійшов у Львівську районну 
раду у відповідь на звернення щодо позбавлення громадянства України 
незаконно обраного народного депутата України Аксьонова Андрія 
Анатолійовича.  

Інформація приймається до відома. 

- Ознайомив депутатів районної ради зі змістом листів, що надійшли у 
Львівську районну раду у відповідь на звернення про підготовку до відсічі 
вторгненню московського агресора: 

1.Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України від 31.07.21 №22/8.4102-21.  

2.Міністерства фінансів України від 05.07.2021 №10010-01-3/20958. 
Інформація приймається до відома. 

- Ознайомив присутніх із листами, що надійшли у Львівську районну 
раду у відповідь на звернення щодо сприяння процесу реконструкції 
спортивного залу Щирецької ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів Щирецької селищної 
ради Пустомитівського району Львівської області: 

 1.Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної 
освіти Міністерства освіти і науки України від 02.09.2021 №4.5/2552-21. 

2.Львівської обласної ради, який був скерований директорові 
департаменту економічної політики обласної державної адміністрації, для 
розгляду і опрацювання звернення Львівської районної ради при підготовці 
змін до переліку об'єктів у рамках Програми капітального будівництва 
об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за 
рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2021 рік, при умові 
перевиконання показників обласного бюджету за період 9 місяців 2021 року. 

- Ознайомив присутніх із листами, що надійшли у Львівську районну 
раду у відповідь на звернення до правоохоронних органів щодо справи 
пам’яткоохоронця Василя Петрика: 

1.Львівської обласної прокуратури від 13.08.2021 №09/2/2-1780-21.     
2.Головного управління Національної поліції у Львівській області 

(ГУПН) від 05.08.2021 №13082/02/16-21.  
Інформація приймається до відома. 

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

Я.Вайда, керівник фракції «Свобода», повідомила, що фракція просить 
підтримати та внести на розгляд чергової сесії звернення Львівської районної 
ради до Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, 
Президента України щодо присвоєння звання Герой України Мирославу 



5 
 
Симчичу. 

Т.Жеребецький, голова фракції «Європейська солідарність» повідомив, 
що фракція просить підтримати та внести на розгляд чергової сесії Львівської 
районної ради: 

- звернення Львівської районної ради до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо належного 
фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я; 

- звернення Львівської районної ради до Президента України, 
Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо 
розслідування факту відмивання вкрадених коштів через офшорні компанії; 

- звернення Львівської районної ради до Президента України та 
Верховної Ради України щодо необхідності ухвалення закону з надання 
об’єктивної політичної і правової оцінки насильного переселення у 1944–
1951 роках українського населення з території сучасної Польщі як депортації 
за національною ознакою, а також надання постраждалим статусу 
депортованих осіб. 

А.Сулим. 
Запропонував розглянути запропоновані звернення при розгляді пункту 

1 проєкту порядку денного сесії районної ради «Про звернення Львівської 
районної ради». 

Вніс на голосування власну пропозицію. 
Голосували: «за» – 36, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
Інших заяв, звернень не поступило. 
А.Сулим. 
Поставив на голосування власну пропозицію розпочати роботу 7-ї 

чергової сесії районної ради. 
Голосували: «за» – 36, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення  приймається. 
 
1.Слухали: 
Про порядок денний 7-ї чергової  сесії Львівської районної ради. 
Доповідає голова районної ради Андрій Сулим. 
А.Сулим. 
Зачитав присутнім проект рішення «Про порядок денний 7-ї чергової 

сесії Львівської районної ради»: 
1. Про звернення Львівської районної ради. 
2. Про затвердження символіки Львівського району Львівської 

області. 
3. Про інформацію Пустомитівської окружної прокуратури про стан 

законності на території Львівського району Львівської області. 
4. Про інформацію Львівського районного управління поліції №1 про 

стан боротьби із злочинністю на території Львівського району Львівської 
області. 



6 
 

5. Про інформацію Львівського районного управління поліції №2 про 
стан боротьби із злочинністю на території Львівського району Львівської 
області  

6. Про внесення змін до структури та чисельності виконавчого 
апарату  Львівської районної ради та затвердження їх у новій редакції. 

7. Про розгляд депутатського запиту депутата Львівської районної 
ради О.Марка від 06.07.2021 №1 щодо порушення чинного законодавства 
України зі сторони керівництва Годовицько-Басівської сільської ради за 
2015-2020 роки. 

8. Про виконання районного бюджету Львівського району за січень-
червень 2021 року. 

9. Про прогноз районного бюджету Львівського району на 2022-2024 
роки. 

10. Про затвердження рішення колегії Львівської районної 
держадміністрації від 31.08.2021 №1 “Про схвалення прогнозу районного 
бюджету Львівського району на 2022-2024 роки». 

11. Про затвердження договору про міжбюджетний трансферт 
(субвенцію). 

12. Про внесення змін до програми підтримки розвитку територій 
Львівського району на 2021 рік, затвердженої рішенням Львівської районної 
ради від 25.06.2021 №106. 

13. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Львівської 
районної ради №31 від  30.12.2020 р.  «Про районний бюджет Львівського 
району на 2021 рік». 

14. Про передачу основних засобів, нематеріальних активів та 
інвентарю КП Перемишлянська ЦРЛ у комунальну власність 
Перемишлянської міської ради. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни меж села 
Чижиків Підберізцівської сільської ради Пустомитівського району Львівської 
області. 

16. Різне. 
 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проект рішення «Про порядок денний 7 -ї чергової 

сесії Львівської районної ради» за основу. 
Голосували: «за» – 36, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Проект рішення прийнятий за основу. 
 
Зареєструвався депутат: І.Мовчан. 
У залі присутні 37 депутатів.  
 
Головуючий уточнив у присутніх чи є зміни та доповнення до проєкту 

рішення «Про порядок денний 7-ї чергової сесії Львівської районної ради». 
І.Мовчан. 
Запропонував  п. 12 проєкту рішення «Про внесення змін до програми 

підтримки розвитку територій Львівського району на 2021 рік, затвердженої 
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рішенням Львівської районної ради від 25.06.2021 №106» та п.13 проєкту 
рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Львівської 
районної ради №31 від 30.12.2020р. «Про районний бюджет Львівського 
району на 2021 рік» зняти з порядку денного сесії і розглянути їх на другому 
пленарному засіданні. Також запропонував, відповідно, не розглядати 
питання від п.8 до п.11 проєкту рішення, оскільки це також питання, які 
стосуються районного  бюджету. 

В.Фрис. 
Наполегливо переконав присутніх, що ці питання не мають ніякого 

відношення до питань п. 12 та п.13 проєкту порядку денного. 
О.Шваюк, виконавчий директор Львівського регіонального відділення 

Асоціації міст України. 
Підтримала пропозицію І.Мовчана та висловила прохання дослухатись 

до думки всіх голів територіальних громад Львівського району щодо 
розподілу коштів з районного бюджету.  

Л.Гера. 
Запропонувала п. 12 проєкту рішення «Про внесення змін до програми 

підтримки розвитку територій Львівського району на 2021 рік, затвердженої 
рішенням Львівської районної ради від 25.06.2021 №106» та п.13 проєкту 
рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Львівської 
районної ради №31 від 30.12.2020р. «Про районний бюджет Львівського 
району на 2021 рік» розглянути  на другому пленарному засіданні, а всі 
решта питання згідно проєкту порядку денного заслухати, розглянути та 
прийняти відповідні рішення. 

А.Сулим. 
Поставив на голосування першу частину пропозицій І.Мовчана щодо 

зняття з проекту порядку денного сесії питань, зазначених у пунктах 12-13 
проєкту рішення. 

Голосували: «за» – 36, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
Рішення прийняте. 
(рішення №127 додається). 
 
Зареєструвалися депутати: Н.Серватяк, А.Марко. 
У залі присутні 39 депутатів.  
 
В.Костик. 
Повідомив, що сьогодні відбулося засідання постійної комісії з питань 

планування бюджету, фінансів та економічної політики і за підсумками 
засідання комісія пропонує внести до порядку денного сесії наступні 
питання: 
         1.«Про затвердження розпоряджень голови Львівської районної 
держадміністрації». 
         2.«Про внесення змін до Комплексної програми профілактики 
злочинності у Львівському районі на 2021 рік, затвердженої рішенням 
Львівської районної ради від 25.06.2021 №104». 
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А.Сулим. 
Запропонував питання «Про затвердження розпорядження голови 

Львівської районної держадміністрації» заслухати п.9, а питання «Про 
внесення змін до Комплексної програми профілактики злочинності у 
Львівському районі на 2021 рік, затвердженої рішенням Львівської районної 
ради від 25.06.2021 №104» заслухати п.10 проєкту порядку денного. 

А.Сулим. 
Поставив на голосування дані пропозиції. 
Голосували: «за» –39, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
 
Ю.Паславський. 
Повідомив, що за підсумками засідання постійної комісії з питань 

комунального майна, яка відбулася 17 вересня, комісія пропонує включити 
до порядку денного сесії питання: «Про безоплатну передачу Кам’янка-
Бузькій міській раді нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: 
Львівська область,м.Кам`янка-Бузька, вул.Незалежності, 27». 

А.Сулим. 
Поставив на голосування пропозицію Ю.Паславського. 
Голосували: «за» – 39, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
 
Зареєструвався депутат Р.Домашовець.  
У залі присутні 40 депутатів.  
 
Інших змін та доповнень до проекту рішення «Про порядок денний 7-ї 

чергової сесії Львівської районної ради» не поступило. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок денний 7-ї чергової 

сесії Львівської районної ради» з внесеними змінами прийняти в цілому. 
Голосували: «за» –36, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-4. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 128 додається). 
 
А.Сулим. 
Повідомив присутніх, що питання, які вносяться на розгляд 7-ї чергової 

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 присутніх, що питання, які вносяться на розгляд 7-ї 

чергової 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. 
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Зареєструвалася депутат В.Чванова.  
У залі присутні 41 депутат.  
 
2.Слухали: 
Про звернення Львівської районної ради. 
А.Сулим. 
Надав слово для виступу керівнику фракції «Слуга народу» А.Марку. 
А.Марко. 
Ознайомив депутатів зі змістом звернення до Верховної Ради України 

щодо забезпечення прийняття законодавчих змін, які дозволять створити 
додаткові джерела наповнення місцевих бюджетів. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт звернення. 
Голосували: «за» –37, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-4. 
Звернення прийняте. 
 
Н.Серватяк, представник фракції «Слуга народу». 
Ознайомила присутніх з заявою щодо ситуації на українському 

газовому ринку. 
Заява прийнята до відома. 
 
 І.Лисий. 
Ознайомив депутатів зі змістом звернення до Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо необхідності 
підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт звернення. 
Голосували: «за» – 35, «проти»– 0, «утримались»–3, «не голосували»-3. 
Звернення прийняте. 
 
І.Лисий. 
Ознайомив депутатів зі змістом звернення до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення 
підвищення тарифів для населення. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт звернення. 
Голосували: «за» – 32, «проти»– 1, «утримались»–5, «не голосували»-3. 
Звернення не прийняте. 
 
В.Деркач. 
Ознайомив депутатів зі змістом звернення до Президента України, 

Верховної Ради України та Ради національної безпеки і оборони  України 
щодо діяльності судової гілки влади, що несе загрозу національній безпеці 
України. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт звернення. 
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Голосували: «за» – 37, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-4. 
Звернення  прийняте. 
 
І.Зінкевич. 
Ознайомив депутатів зі змістом звернення до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо належного 
фінансового забезпечення освітян. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт звернення. 
Голосували: «за» – 37, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-4. 
Звернення  прийняте. 
 
А.Сулим. 
Надав слово для виступу члену фракції «ВО «Свобода» у Львівській 

районній раді Б.Федуну. 
Б.Федун. 
Ознайомив депутатів зі змістом звернення до Прем’єр-міністра 

України, голови Верховної Ради України, Президента України щодо 
присвоєння за здійснення визначного геройського вчинку звання Герой 
України з присудженням ордену «Золота Зірка» Симчичу Мирославу 
Васильовичу. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт звернення. 
Голосували: «за» – 37, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-4. 
Звернення прийняте. 
 
Л.Гера. 
Ознайомила депутатів зі змістом звернення до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо належного 
фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт звернення. 
Голосували: «за» – 34, «проти»– 0, «утримались»–3, «не голосували»-4. 
Звернення прийняте. 
 
Н.Колодій. 

         Ознайомила депутатів зі змістом звернення до Президента України, 
Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо 
розслідування факту відмивання вкрадених коштів через офшорні компанії. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт звернення. 
Голосували: «за» – 35, «проти»– 0, «утримались»–3, «не голосували»-3. 
Звернення прийняте. 
 
Ю.Стечишин. 
Ознайомив депутатів зі змістом звернення до  Президента України та 
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Верховної Ради України щодо необхідності ухвалення закону з надання 
об’єктивної політичної і правової оцінки насильного переселення у 1944–
1951 роках українського населення з території сучасної Польщі як депортації 
за національною ознакою, а також надання постраждалим статусу 
депортованих осіб. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт звернення. 
Голосували: «за» – 39, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-2. 
Звернення прийняте. 
 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення в цілому. 
Голосували: «за» – 38, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-3. 
Рішення прийняте. 
(рішення №129  додається). 
 
3.Слухали: 
Про затвердження символіки Львівського району Львівської 

області. 
 Доповідає голова постійної комісії з питань культури, туризму та 

транскордонного співробітництва Богдан Федун. 
Б.Федун. 
Ознайомив присутніх із проектом рішення «Про затвердження 

символіки Львівського району Львівської області». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проект рішення «Про затвердження символіки 

Львівського району Львівської області» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 34, «проти»– 0, «утримались»–4, «не голосували»-3. 
Проект рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проекту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проект рішення «Про затвердження символіки 

Львівського району Львівської області» прийняти в цілому. 
Голосували: «за» –34, «проти»– 0, «утримались»–4, «не голосували»-3. 
Рішення прийняте. 
(рішення №130 додається). 
 
4.Слухали: 
Про інформацію Пустомитівської окружної прокуратури про стан 

законності на території Львівського району Львівської області. 
Інформує керівник Пустомитівської окружної прокуратури Микола 

Синельников. 
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Ознайомив присутніх про стан законності на території Львівського 
району Львівської області. 

Матеріали додаються. 
 
Зареєструвалася депутат О.Богун. 
У залі присутні 42 депутати.  

 
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 інформацію Пустомитівської 

окружної прокуратури про стан законності на території Львівського району 
Львівської області»  прийняти за основу і  в цілому. 
        Голосували: «за» – 35,  «проти» – 0,  «утримався» –1, «не голосували»- 6. 

Рішення прийняте. 
(рішення № 131 додається). 
 
Зареєструвався депутат Т.Стефанишин. 
У залі присутні 43 депутати.  
 
5.Слухали: 
Про інформацію Львівського районного управління поліції №1 про 

про стан боротьби із злочинністю на території Львівського району 
Львівської області. 

 Інформує начальник Львівського районного управління поліції №1 Павло 
Гарасим.  

Ознайомив присутніх про стан боротьби із злочинністю на території 
Львівського району Львівської області. 

Матеріали додаються. 
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 інформацію Львівського 
районного управління поліції №1 про про стан боротьби із злочинністю на 
території Львівського району Львівської області» прийняти за основу і  в 
цілому. 
        Голосували: «за» – 38,  «проти» – 0,  «утримався» –0, «не голосували»- 5. 
          Рішення прийняте. 

(рішення №132 додається). 
 
6.Слухали: 
Про інформацію Львівського районного управління поліції №2 про  
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 стан боротьби із злочинністю на території Львівського району 
Львівської області. 

 До інформування запрошено начальника Львівського районного 
управління поліції №2 Івана Малиша.   

А.Сулим. 
Запропонував розгляд даного питання перенести та заслухати його на 

другому пленарному засіданні, оскільки відсутній доповідач. 
А.Сулим. 
Поставив на голосування власну пропозицію. 
Голосували: «за» – 38, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-5. 
Рішення прийняте. 
 
7. Слухали: 
Про внесення змін до структури та чисельності виконавчого 

апарату  Львівської районної ради та затвердження їх у новій редакції. 
 Доповідає  голова районної ради Андрій Сулим. 
А.Сулим. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про внесення змін до 

структури та чисельності виконавчого апарату  Львівської районної ради та 
затвердження їх у новій редакції». 

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

та чисельності виконавчого апарату  Львівської районної ради та 
затвердження їх у новій редакції» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 38, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-5. 
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 структури 

та чисельності виконавчого апарату  Львівської районної ради та 
затвердження їх у новій редакції» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 38, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-5. 
Рішення прийняте. 
(рішення №133  додається). 
 
8. Слухали: 
Про розгляд депутатського запиту депутата Львівської районної 

ради О.Марка від 06.07.2021 №1 щодо порушення чинного законодавства 
України зі сторони керівництва Годовицько-Басівської сільської ради за 
2015-2020 роки. 



14 
 

 Доповідає заступник голови постійної комісії з питань депутатської 
діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними 
органами та регламенту Володимир Деркач. 

В.Деркач. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про розгляд депутатського 

запиту депутата Львівської районної ради О.Марка від 06.07.2021 №1 щодо 
порушення чинного законодавства України зі сторони керівництва 
Годовицько-Басівської сільської ради за 2015-2020 роки». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про розгляд депутатського 

запиту депутата Львівської районної ради О.Марка від 06.07.2021 №1 щодо 
порушення чинного законодавства України зі сторони керівництва 
Годовицько-Басівської сільської ради за 2015-2020 роки» прийняти за 
основу. 

Голосували: «за» –33 , «проти»– 0, «утримались»–4, «не голосували»-6. 
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 прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 33, «проти»– 0, «утримались»–4, «не голосували»-6. 
Рішення прийняте. 
(рішення №134  додається). 
 
9. Слухали: 
Про виконання районного бюджету Львівського району за січень-

червень 2021 року. 
 Доповідає в.о. начальника фінансового управління Львівської районної 

держадміністрації Ольга Паночко, співдоповідає голова постійної комісії з 
питань планування бюджету, фінансів та економічної політики Володимир 
Костик).  

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

бюджету Львівського району за січень-червень 2021 року». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про виконання районного 

бюджету Львівського району за січень-червень 2021 року» прийняти за 
основу. 

Голосували: «за» - 37 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-6. 
Проект рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 
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проєкту рішення. 

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

бюджету Львівського району за січень-червень 2021 року»  прийняти в 
цілому. 

Голосували: «за» – 37, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-6. 
Рішення прийняте. 
(рішення №135  додається). 
 
10. Слухали: 
Про прогноз районного бюджету Львівського району на 2022-2024 

роки.  
Доповідає головний спеціаліст фінансового управління Львівської 

районної держадміністрації І.Драч, співдоповідає голова постійної комісії з 
питань планування бюджету, фінансів та економічної політики Володимир 
Костик.  

І.Драч. 
Ознайомила присутніх із проєктом рішення «Про прогноз районного 

бюджету Львівського району на 2022-2024 роки».  
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про прогноз районного бюджету 

Львівського району на 2022-2024 роки» прийняти за основу. 
Голосували: «за» –36, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-7. 
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 прогноз районного бюджету 

Львівського району на 2022-2024 роки» прийняти в цілому. 
Голосували: «за» –36, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-7. 
Рішення прийняте. 
(рішення №136  додається). 
 
11. Слухали: 
Про затвердження договору про міжбюджетний трансферт 

(субвенцію). 
Доповідає  голова районної ради Андрій Сулим. 
А.Сулим. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про затвердження 

договору про міжбюджетний трансферт (субвенцію)». 
Матеріали додаються. 
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А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження договору про 

міжбюджетний трансферт (субвенцію)»  прийняти за основу. 
         Голосували: «за» –33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-10. 

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 договору про 

міжбюджетний трансферт (субвенцію)» прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-10. 

Рішення прийняте. 
(рішення №137 додається). 
 
12. Слухали: 
Про затвердження рішення колегії Львівської районної 

держадміністрації від 31.08.2021 №1 «Про схвалення прогнозу районного 
бюджету Львівського району на 2022-2024 роки». 

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

колегії Львівської районної держадміністрації від 31.08.2021 №1 «Про 
схвалення прогнозу районного бюджету Львівського району на 2022-2024 
роки». 

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

колегії Львівської районної держадміністрації від 31.08.2021 №1 «Про 
схвалення прогнозу районного бюджету Львівського району на 2022-2024 
роки» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 35, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-8. 
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 рішення 

колегії Львівської районної держадміністрації від 31.08.2021 №1 «Про 
схвалення прогнозу районного бюджету Львівського району на 2022-2024 
роки» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» –35, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-8. 
Рішення прийняте. 
(рішення №138  додається). 
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13. Слухали: 
Про затвердження розпоряджень голови Львівської районної 

держадміністрації. 
Доповідає голова постійної комісії з питань планування бюджету, 

фінансів та економічної політики Володимир Костик. 
В.Костик. 
Ознайомив присутніх з проєктом рішення «Про затвердження 

розпоряджень голови Львівської районної держадміністрації». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проект рішення «Про затвердження 

розпорядження голови Львівської районної держадміністрації» прийняти за 
основу. 

Голосували: «за» –34, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-9. 
Проект рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проекту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проект рішення«Про затвердження розпоряджень 

голови Львівської районної держадміністрації» прийняти в цілому. 
       Голосували: «за» –34, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -9. 

Рішення прийняте. 
(рішення №139 додається). 
 
14. Слухали: 
Про внесення змін до Комплексної програми профілактики 

злочинності у Львівському районі на 2021 рік, затвердженої рішенням 
Львівської районної ради від 25.06.2021 №104. 

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

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

Комплексної програми профілактики злочинності у Львівському районі на 
2021 рік, затвердженої рішенням Львівської районної ради від 25.06.2021 
№104». 

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

Комплексної програми профілактики злочинності у Львівському районі на 
2021 рік, затвердженої рішенням Львівської районної ради від 25.06.2021 
№104» прийняти за основу. 
         Голосували: «за» –33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-10. 

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

Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проект рішення «Про внесення змін до 

Комплексної програми профілактики злочинності у Львівському районі на 
2021 рік, затвердженої рішенням Львівської районної ради від 25.06.2021 
№104» прийняти в цілому. 
         Голосували: «за» –33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-10. 

Рішення прийняте. 
(рішення №140 додається). 
 
15. Слухали: 
Про передачу основних засобів, нематеріальних активів та 

інвентарю КП Перемишлянська ЦРЛ у комунальну власність 
Перемишлянської міської ради. 

Доповідає секретар постійної комісії з питань комунальної власності 
Юрій Паславський. 

Ю.Паславський. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про передачу основних 

засобів, нематеріальних активів та інвентарю КП Перемишлянська ЦРЛ у 
комунальну власність Перемишлянської міської ради». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про передачу основних засобів, 

нематеріальних активів та інвентарю КП Перемишлянська ЦРЛ у комунальну 
власність Перемишлянської міської ради» прийняти за основу. 
         Голосували: «за» –33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-10. 

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

проекту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проект рішення «Про передачу основних засобів, 

нематеріальних активів та інвентарю КП Перемишлянська ЦРЛ у комунальну 
власність Перемишлянської міської ради» прийняти в цілому. 
         Голосували: «за» –33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-10. 

Рішення прийняте. 
(рішення №141  додається). 
 
16. Слухали: 
Про безоплатну передачу Кам`янка-Бузькій міській раді 

нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: Львівська область, 
м. Кам`янка-Бузька, вул.Незалежності, 27. 

Доповідає секретар постійної комісії з питань комунальної власності 
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Юрій Паславський. 

Ю.Паславський. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про безоплатну передачу 

Кам`янка-Бузькій міській раді нежитлових приміщень, які розташовані за 
адресою: Львівська область, м. Кам`янка-Бузька, вул.Незалежності, 27». 

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

Кам`янка-Бузькій міській раді нежитлових приміщень, які розташовані за 
адресою: Львівська область, м. Кам`янка-Бузька, вул.Незалежності, 27» 
прийняти за основу. 
        Голосували: «за» –33 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-10. 

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

проекту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проект рішення  «Про безоплатну передачу 

Кам`янка-Бузькій міській раді нежитлових приміщень, які розташовані за 
адресою: Львівська область, м. Кам`янка-Бузька, вул.Незалежності, 27» 
прийняти в цілому. 
         Голосували: «за» –33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-10. 

Рішення прийняте. 
(рішення №142 додається). 
 
17. Слухали: 
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни меж села 

Чижиків Підберізцівської сільської ради Пустомитівського району 
Львівської області. 

 Доповідають: голова постійної комісії з питань агропромислового 
комплексу та земельних відносин Олександр Марко, голова постійної комісії 
з питань будівництва, архітектури, ЖКГ, транспорту Олександр Сироїд. 

О.Марко. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни меж села Чижиків Підберізцівської сільської ради 
Пустомитівського району Львівської області». 

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

землеустрою щодо зміни меж села Чижиків Підберізцівської сільської ради 
Пустомитівського району Львівської області» прийняти за основу. 
         Голосували: «за» –33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-10. 

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

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

землеустрою щодо зміни меж села Чижиків Підберізцівської сільської ради 
Пустомитівського району Львівської області» прийняти в цілому. 
         Голосували: «за» –33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-10. 

Рішення прийняте. 
(рішення №143 додається). 

 
18.Різне. 
А.Сулим. 
Зачитав листи потенційних партнерів по міжнародній співпраці 

Львівської районної ради: 
Лист ляндрата району Саарпфальц (Федеральна Земля Саар, 

Федеративна Республіка Німеччина) доктора Теофіла Галло про привітання з 
нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України. 

Лист Старости Люблінського Повіту (Республіка Польща) пана 
Здзіслава Антоня про привітання з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності 
України. 

 
         Поінформував, що про час та дату проведення другого пленарного 
засідання 7-ї чергової сесії Львівської районної ради депутати будуть 
повідомленні додатково. 

 
Голова районної ради оголосив про закінчення першого пленарного 

засідання 7-ї чергової сесії Львівської районної ради. 
 
 
Голова Львівської районної ради     Андрій CУЛИМ 


