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Протокол 7-ї чергової сесії 
2-ге пленарне засідання 

Львівської районної ради VIII скликання 
28 жовтня 2021 року 

 
 

Загальний склад ради – 64 депутати. 
Зареєстровано на початок роботи 8-ї чергової сесії –   48 депутатів. 
Присутні на закінчення роботи 7-ї чергової сесії – 42 депутати. 
Список реєстрації депутатів додається. 
 
Відсутні на момент початку роботи сесії: 
1. Білінський Євген Євгенович. 
2. Горуна Станіслав Миколайович. 
3. Домашовець Роман Степанович. 
4. Кіянка Ірина Богданівна. 
5. Костик Володимир Степанович. 
6. Лучко Оксана Володимирівна. 
7. Маївка Галина Олегівна. 
8. Паславський Юрій Валерійович. 
9. Стефанишин Тарас Михайлович. 
10.Токарська Роксоляна Омелянівна. 
11.Харчук Володимир Миронович. 
12.Чванова Віра Миколаївна 
13.Шимчак Сергій Іванович. 
14.Шмід Олег Едвардович. 
15. Шустер Богдан Романович. 
16. Щур Назарій Мирославович. 
 
Запрошені: 
Замула Христина Петрівна – голова Львівської районної державної 

адміністрації. 
Заступник начальника Львівського районного управління поліції 

№2– начальник кримінальної поліції Головного управління Національної 
поліції у Львівській області, полковник поліції Собко Богдан Анатолійович. 

Веде пленарне засідання  голова районної ради Андрій Сулим. 
Секретар – керуючи справами районної ради Володимир Бабій. 
Голова районної ради Андрій Сулим повідомив присутнім у залі, що 

на 2-ге пленарне засідання прибуло 48 депутатів.  
Т.Жеребецький. 
Вніс пропозицію розпочати 2-ге пленарне засідання 7-ї чергової сесії.  
Голосують за пропозицію розпочати 2-ге пленарне засідання 7-ї 

чергової сесії районної ради. 
Голосували: «за» – 48, «проти»– 0, «утримались»–0, «не 

голосували»-0. 
Рішення  приймається. 
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А.Сулим. 
Нагадав присутнім, що на 2-му пленарному засіданні будуть 

розглядатися наступні питання:  
1.Про інформацію Львівського районного управління поліції №2 про 

стан боротьби із злочинністю на території Львівського району Львівської 
області  

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

3. 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». 

 
Головуючий уточнив у присутніх чи є зміни та доповнення до  

рішення районної ради «Про порядок денний 7-ї чергової сесії Львівської 
районної ради». 

О.Фостяк. 
З врахуванням викладеного у протоколі №8 від 23 червня 2021 року 

постійної комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та 
економічної політики запропонувала доповнити порядок денний 7-ї чергової 
сесії пунктом «Про затвердження Програми підтримки органів виконавчої 
влади Львівського району на 2021 рік» та розглянути його перед питанням  
«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». 

А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію О.Фостяк. 
Голосували: «за» –48, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-

0. 
Рішення  прийняте. 

    (рішення №144 додається). 
 
Інших змін та доповнень до порядку денного 7-ї чергової сесії 

Львівської районної ради не надійшло. 
 
1.Слухали: 
Про інформацію Львівського районного управління поліції №2 

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

Інформує заступник начальника Львівського районного управління 
поліції №2 – начальник кримінальної поліції Головного управління 
Національної поліції у Львівській області, полковник поліції Собко Богдан 
Анатолійович. 

Б.Собко. 
Ознайомив присутніх з інформацією про стан боротьби із 

злочинністю на території Львівського району Львівської області. 
Матеріали додаються. 
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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 №2 про стан боротьби із злочинністю на 
території Львівського району Львівської області» прийняти за основу і  в 
цілому. 

Голосували: «за» –45, «проти» – 0, «утримався» –0, «не голосували»-3. 
Рішення прийняте. 
(рішення №145 додається). 

 
2.Слухали: 
Про внесення змін до програми підтримки розвитку територій 

Львівського району на 2021 рік, затвердженої рішенням Львівської 
районної ради від 25.06.2021 №106. 

А.Сулим. 
Оголосив про перерву в засіданні 2-го пленарного засідання 7 

чергової сесії районної ради на 15 хвилин, з метою погодження даного 
питання з головами депутатських фракцій, представлених у Львівській 
районній раді. 

 
Зареєструвалися депутати: І.Кіянка, Р.Домашовець, Б.Шустер. 
У залі присутній 51 депутат. 
 
Після завершення перерви голова районної ради Андрій Сулим вніс 

на голосування проєкт рішення «Про внесення змін до програми підтримки 
розвитку територій Львівського району на 2021 рік, затвердженої рішенням 
Львівської районної ради від 25.06.2021 №106» прийняти за основу з 
врахуванням викладеного в протоколі постійної комісії з питань планування 
бюджету, фінансів та економічної політики від 06.10.2021 №11. 

Голосували: «за» – 38, «проти»– 0, «утримались»–12, «не 
голосували»-1. 

Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Повідомив, що згідно пропозицій, напрацьованих з головами 

фракцій під час перерви, до розподілу запропоновано спрямувати кошти в 
сумі 12300,0 тис. грн. (додаток №1 до протоколу), в т.ч. кошти в сумі 350,00 
тис. грн. для фінансування Комплексної програми профілактики злочинності 
у Львівському районі, які будуть розглядатися при розгляді питання «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» та 
11950,0 тис. грн. на фінансування програми підтримки розвитку територій 
Львівського району на 2021 рік. 

Запропонував проголосувати за напрацьовані пропозиції з 
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подальшим розглядом змін та доповнень до них. 

Поступила пропозиція голосувати за кожну пропозицію окремо. 
Голосували: «за» – 47, «проти»– 0, «утримались»–3, «не 

голосували»-1. 
Рішення прийняте. 
Т.Жеребецький. 
Запропонував з даних пропозицій вилучити кошти в сумі 200,0 тис. 

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

І.Мовчан. 
Закликав присутніх депутатів не вилучати даних коштів, оскільки 

постійна комісія з питань інформаційної політики, духовності, освіти та 
науки, спорту і молоді провела виїзне засідання, на якому обговорили 
проблемні питання, провели огляд будівель, ознайомились з умовами  
проживання дітей під час канікул. 

І.Кіянка, заступниця голови постійної комісії з питань інформаційної 
політики, духовності, освіти та науки, спорту і молоді. 

Повідомила присутніх, що в телефонному режимі розмовляла з 
директором дитячого центру, який не може чітко роз’яснити для чого ці 
кошти йому, як директору потрібні. Запропонувала відтермінувати виділення 
коштів, оскільки 200,0 тис. грн. нічого не вирішать. Для функціонування 
даного закладу потрібна більша сума коштів. Зазначила, що разом з 
депутаткою від фракції «Європейська солідарність» Л.Герою здійснить 
робочий візит для зустрічі з керівництвом табору аби визначити покрокові дії 
для його відновлення. 

Слово для виступу надано голові Жовківської міської ради О. 
Вольському. 

О.Вольський. 
Запропонував кошти, які вилучають з бази дитячого центру 

оздоровлення, відпочинку та туризму «Росинка» в с.Зіболки спрямувати на 
закупівлю крісел для Народного дому в м.Жовква або на поточний ремонт 
тротуарів по вул.І.Франка в м. Жовква. 

А.Сулим. 
Поставив на голосування пропозицію Т.Жеребецького. 
Голосували: «за» – 27, «проти»– 11 «утримались»–12, «не 

голосували»-1. 
Рішення не прийняте. 
 
Т.Жерецький. 
Запропонував вилучити кошти в сумі 200,0 тис. грн. для закупівлі 

концентраторів кисню у кількості 10 шт. Львівській міській раді. 
 
А.Сулим. 
Поставив на голосування пропозицію Т.Жеребецького. 
Голосували: «за» – 30, «проти»– 12, «утримались»–0, «не 

голосували»-9. 
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Рішення не прийняте. 
 
Т.Жерецький. 
Повідомив, що згідно напрацьованих пропозицій пропонується 

виділити Зимноводівській, Солонківській, Великолюбінській та 
Мурованській радам кошти в сумі 200,0 тис. грн. кожній з перелічених рад. 
Запропонував вилучити по 50,0 тис. грн.. з кожної з перелічених рад. 

А.Сулим. 
Поставив на голосування пропозицію Т.Жеребецького. 
Голосували: «за» – 31, «проти»– 9, «утримались»–4, «не 

голосували»-7. 
Рішення не прийняте. 
 
А.Марко. 
Запропонував зняти кошти в сумі 250,0 тис. грн. з капітального 

ремонту системи опалення опорного закладу Пустомитівского ЗЗСО №1 I-III 
ступенів в м. Пустомити Пустомитівської міської ради та спрямувати їх на 
капітальний ремонт системи киснепостачання з встановлення модульної 
кріогенної ємкості КНП по вул. Грушевського,7 м. Пустомити Львівської 
області. 

А.Сулим. 
Поставив на голосування пропозицію А.Марка. 
Голосували: «за» – 49, «проти»– 0, «утримались»–1, «не 

голосували»-1. 
Рішення прийняте. 
 
В.Деркач. 
Запропонував повернутись до розгляду і переголосувати питання 

щодо виділення коштів Зимноводівській, Солонківській та Мурованській 
сільським радам. 

А.Сулим. 
Поставив на голосування пропозицію В.Деркача. 
Голосували: «за» – 37, «проти»– 12, «утримались»–2, «не 

голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
 
В.Деркач. 
Запропонував вилучити по 50,0 тис. грн. з Зимноводівської, 

Солонківської та Мурованської  сільських рад. 
А.Сулим. 
Поставив на голосування пропозицію В.Деркача. 
Голосували: «за» – 33, «проти»–12, «утримались»–4, «не 

голосували»-2. 
Рішення прийняте. 
 
Слово для виступу надали представнику академії єдиноборств 

«Нокаут» в м.Пустомити Б.Данилку. 
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Б.Данилко. 
Звернувся до присутніх депутатів з проханням виділити кошти в сумі 

100,0 тис. грн. для поточного ремонту підвальних приміщень 
Пустомитівського ЗЗСО №2 І-ІІІ ступенів ім.Василя Кучабського в 
м.Пустомити. 

А.Сулим. 
Поставив на голосування пропозицію щодо виділення коштів в сумі 

100,0 тис. грн. для поточного ремонту підвальних приміщень 
Пустомитівського ЗЗСО №2 І-ІІІ ступенів ім. Василя Кучабського в 
м.Пустомити. 

Голосували: «за» – 39, «проти»–0, «утримались»–10, «не 
голосували»-2. 

Рішення прийняте. 
 
А.Сулим. 
Запропонував кошти в сумі 300,0 тис. грн., які залишились після 

перерозподілу згідно пропозиції депутата А.Марка, і були призначені для  
капітального ремонту системи опалення опорного закладу Пустомитівського 
ЗЗСО №1 I-III ступенів в м. Пустомити зняти. 

А.Сулим. 
Поставив на голосування власну пропозицію. 
Голосували: «за» – 35, «проти»– 12, «утримались»–2, «не 

голосували»-2. 
Рішення прийняте. 
 
Т.Жеребецький, голова фракції «Європейська солідарність» в 

Львівській районній раді, звернувся до голови районної ради А.Сулима з 
проханням оголосити перерву на 5 хвилин в пленарному засіданні сесії. 

М.Сидорович. 
Висловив позицію фракції «Об`єднання «Самопоміч» щодо 

недоцільності оголошення перерви. 
Депутати Львівської районної ради від фракції «Об`єднання 

«Самопоміч» присутні на 2-му пленарному засіданні 7-ї чергової сесії в 
кількості 9 чоловік залишили сесійну залу. В сесійній залі присутні 42 
депутати районної ради. 
 

Після завершення перерви Л.Гера, депутатка від фракції 
«Європейська солідарність» запропонувала повернутися до розгляду питання 
про виділення коштів в сумі 200,0 тис. грн. для покращення матеріально - 
технічної бази дитячого центру оздоровлення, відпочинку та туризму 
«Росинка» в с.Зіболки Жовківської міської ради та про виділення коштів в 
сумі 200,0 тис. грн. для закупівлі концентраторів кисню у кількості 10 шт. 
Львівській міській раді. 

 
А.Сулим. 
Поставив на голосування  пропозицію Л.Гери. 
Голосували: «за» – 34, «проти»– 2, «утримались»–4, «не 
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голосували»-2. 

Рішення прийняте. 
 

Л.Гера. 
Запропонувала перенести розгляд вищезгаданих питань на наступну  

сесію після детального їх вивчення. 
А.Сулим. 
Поставив на голосування  пропозицію Л.Гери. 
Голосували: «за» – 35, «проти»– 1, «утримались»–4, «не 

голосували»-2. 
Рішення прийняте. 
 
Інших змін та доповнень до 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» не 
надійшло. 

 
А.Сулим. 
Запропонував фракції «Голос» делегувати до складу лічильної 

комісії районної ради свого представника, у зв’язку з тим, що член лічильної  
комісії О.Браташ залишила сесійну залу. 

До складу лічильної комісії від фракції «Голос» делеговано 
Володимира Деркача. 

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

програми підтримки розвитку територій Львівського району на 2021 рік, 
затвердженої рішенням Львівської районної ради від 25.06.2021 №106» 
прийняти зі змінами та доповненнями в цілому (розподіл коштів на 
фінансування програми, наведений у додатку №2 до протоколу). 

Голосували: «за» – 36, «проти»– 0, «утримались»–0, «не 
голосували»-6. 

Рішення прийняте. 
(рішення №146  додається). 
 
3.Слухали: 
Про затвердження Програми підтримки органів виконавчої 

влади Львівського району на 2021 рік. 
Доповідає голова районної ради А.Сулим.  
А.Сулим. 
Ознайомив присутніх із проектом рішення «Про затвердження 

Програми підтримки органів виконавчої влади Львівського району на 2021 
рік». 

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

підтримки органів виконавчої влади Львівського району на 2021 рік» 
прийняти за основу. 
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Голосували: «за» – 36, «проти»– 0, «утримались»–0, «не 
голосували»-6. 

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

проекту рішення. 
О.Фостяк. 
Запропонувала затвердити дану Програму в сумі 2000,0 тис. грн. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію О.Фостяк. 
Голосували: «за» – 39, «проти»– 0, «утримались»–0, «не 

голосували»-2. 
Рішення прийняте. 
Інших змін та доповнень до проєкту рішення «Про затвердження 

Програми підтримки органів виконавчої влади Львівського району на 2021 
рік»  не надійшло. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проект рішення «Про затвердження Програми 

підтримки органів виконавчої влади Львівського району на 2021 рік»  
прийняти зі змінами та доповненнями в цілому. 

Голосували: «за» – 36, «проти»– 0, «утримались»–0, «не 
голосували»-6. 

Рішення прийняте. 
(рішення №147  додається). 
 
4.Слухали: 
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. 

Доповідає голова районної ради А.Сулим.  
А.Сулим. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «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». Наголосив, що в  
проєкті рішення передбачаються кошти на фінансування: 
                   -Комплексної програми профілактики злочинності у Львівському 
районі на 2021 рік в сумі – 350,0 тис. грн.; 
                   -Програми підтримки розвитку територій Львівського району на 
2021 рік в сумі 11500,0 тис. грн.; 
                   -Програми підтримки органів виконавчої влади Львівського 
району на 2021 рік в сумі 2000,0 тис. грн.  

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «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» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 38, «проти»– 0, «утримались»–0, «не 
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голосували»-4. 

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

проєкту рішення. 
О.Фостяк. 
Внесла пропозицію, щоб кошти в сумі 250,0 тис. грн., виділені 

Городоцькій міській раді на придбання музичних інструментів для 
Городоцької дитячої мистецької школи розділити, а саме: 70,0 тис. грн. на 
спецфонд, 180,0 тис. грн. на загальний фонд. 

Х.Замула. 
Повідомила О.Фостяк, що при підготовці рішення пропозиція буде 

врахована. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «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» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 37, «проти»– 0, «утримались»–0, «не 
голосували»-5. 

Рішення прийняте. 
(рішення №148  додається). 
 
 
Голова районної ради подякував присутнім, зокрема, представникам 

ЗМІ за плідну роботу, оголосив про закінчення 2-го пленарного засідання 7-ї 
чергової сесії Львівської районної ради та про закінчення 7-ї чергової сесії 
Львівської районної ради загалом, оскільки питання порядку денного сесії 
вичерпані. 

 
 

 
Голова Львівської районної ради   Андрій CУЛИМ 
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   Додаток №1  
   до Протоколу   
Організації , 

установи, 
ОМС 

Пропозиції до розподілу коштів   тис.грн.  

Національна поліція 
у Львівській області 

 на підтримку Комплексної програми профілактики злочинності у 
Львівському районі 

            350,00   

Бібрська сільська 
рада 

Придбання аналізатора гематологічного автоматичного КТ 6300 для КНП 
«Бібрська міська лікарня».             200,00   

Глинянська сільська 
рада 

Проведення відновлювальних робіт капітального ремонту приміщень 
амбулаторії моно-практики в с.Куровичі Львівського району Львівської 

області 
            650,00   

Городоцька міська 
рада  

"Капітальний ремонт стоматологічної поліклініки в м.Городок  Львівської 
області"             300,00   

Придбання музичних інструментів для Городоцької дитячої мистецької 
школи Городоцької міської ради Львівської області             250,00   

 "Капітальний ремонт дороги на вул. Н.Пасіки в м.Городок  Львівської 
області"             400,00   

Давидівська 
сільська рада 

«Реконструкція системи електропостачання будівлі басейну ДЮСШ 
«Тризуб плюс» на вул.Галицька 4В с.Давидів»             100,00   

Добросинсько-
Магерівська 
сільська рада 

"Реконструкція (технічне переоснащення) системи опалення з 
впровадженням енергозберіаючих технологій будівлі Бишківського ЗДО 

Добросинсько-Магерівської сільської ради Львівського району Львівської 
області"  

            300,00   

Жовківська міська 
рада  

Поточний ремонт тротуарів по вул. І.Франка в м.Жовква             550,00   
Закупівля крісел Народний Дім м. Жоква             300,00   

"Капітальний ремонт приміщень будівлі Любельського ЗЗСО І-ІІІ ст. по 
вул.Шевченка, 52-Б в с.Любеля Львівського району Львівської області"              300,00   
Покращення матеріально-технічної бази дитячого центру оздоровлення, 

відпочинку та туризму  "Росинка" в с. Зіболки              200,00   
Жовтанецька 
сільська рада 

«Будівництво мультифункціонального майданчика по вул.Є.Козака,2а в 
Велике Колодно Кам’янка-бузького району Львівської області»             300,00   

Комарнівська 
міська рада  

продовження робіт по об'єкту "Капітальний ремонт (благоустрій) 
пл.І.Франка в м.Комарно Городоцького району  Львівської області"              350,00   

Куликівська 
селищна рада  

"Капітальний ремонт внутрішніх систем опалення будівлі Куликівського 
ОЗЗСО І-ІІІст.по вул.Винниченка, 1а в смт Куликів Львівського району 

Львівської області"  
            900,00   

Новояричівська 
селищна рада  

Капітальний ремонт котельні закладу ЗССО І-ІІІ сткпеня та дошкільної 
освіти с. Великосілки Новояричівської селишної ради             150,00   

Оброшинська 
сільська рада 

 Завершення робіт  «Будівництво комплексу дитячих та спортивних 
майданчиків з роздягальнею в с.Ставчани Пустомитівського району 

Львівської області» 
            650,00   

Програма Поточний  ремонт доріг в с.Конопниця Оброшинської сілської 
ради. Вул. Полуботка             300,00   

Перемишлянська 
міська рада  

Покращення матеріально-технічної бази КП "Перемишлянська районна 
центральна лікарня "              100,00   

Підберізцівська 
сільська рада 

"Проведення заходів із розчистки русла р. Миклашівка в с.Миклашів 
Пустомитівського району Львівської області (капітальний ремонт)»             700,00   

Пустомитівська 
міська рада  

Капітальний ремонт системи киснепостачання з встановленням модульної 
кріогенної ємкості КНП по вул.Грушевського, 7 м. Пустомити Львівської 

області  
            550,00   

Капітальний ремонтсистеми опалення ОЗ Пустомитівський ЗЗСО №1 І-ІІІ 
ст. в  м.Пустомити»             550,00   

"Капітальний ремонт скверу Архієпископа УГКЦ імені  Володимира 
Стернюка в м.Пустомити Львівської області"             500,00   

Рава-Руська міська 
рада  

"Реконструкція вуличного освітлення по вул.Стадницькій, вул.Білути, 
вул.Гайові в с.Липник Жовківського району Львівської області" 1 000,00   



11 
 

Сокільницька 
сільська рада 

 «Нове будівництво пожежної водойми в межах вулиць Наварійська – 
І.Сірка в с.Сокільники Пустомитівського району Львівської області"             250,00   

"Будівництво загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів по 
вул.Успенській в с.Сокільники Пустомитівського району Львівської області 

на 660 учнів" 
            300,00   

«Будівництво дитячого спортивного майданчика та вуличних тренажерів 
між вул. О.Вишні та вул.Хвильового в с.Сокільники Пустомитівського 

району Львівської області» 
            300,00   

Щирецька селищна 
рада  

«Капітальний ремонт фасадів Щирецької дитячої музичної школи в смт 
Щирець пл.Ринок, 12 Пустомитівського району Львівської області»             300,00   

Камянка-Бузька 
міська рада  Придбанння шкільного автобуса для Камянка-Бузької міської ради             200,00   
Зимноводівська 
сільська рада 

Поточний ремонт тротуарної доріжки по вул. Миру від вул. Шухевича, 2а 
до вул. Миру, 39 в с. Зимна Вода             200,00   

Солонківська 
сільська рада 

Реконструкція з добудовою закладу дошкільної освіти по вул.Стуса, 16 в с. 
Солонка Пустомитівського району Львівської області             200,00   

Великолюбінська 
сільська рада Реконструкція вуличного освітлення по вул.Спортивній та вул. С.Бандери             200,00   
Мурованська 
сільська рада 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Будівельна, в с. Муроване 
Львівського району Львівської області             200,00   

Львівська міська 
рада  концентратори кисню у кількості 10 шт             200,00   

    12 300,00   
 

Голова Львівської районної ради   Андрій CУЛИМ 
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   Додаток №2  
   до Протоколу   

Організації , 
установи, 

ОМС 

Спрямування коштів на "Програму підтримки 
розвитку територій Львівського району на 2021 

рік", затвердженої рішенням Львівської районної 
ради від 25.06.2021 №106 

  тис.грн.  

Бібрська сільська 
рада 

Придбання аналізатора гематологічного автоматичного КТ 
6300 (Genrui) для КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської 

міської територіальної громади, Львівського району, 
Львівської області. 

200,0  

Глинянська 
сільська рада 

Проведення відновлювальних робіт капітального ремонту 
приміщень амбулаторії моно-практики в с.Куровичі 

Львівського району Львівської області 
650,0  

Городоцька міська 
рада 

"Капітальний ремонт стоматологічної поліклініки в 
м.Городок  Львівської області" 300,0  

Придбання музичних інструментів для Городоцької дитячої 
мистецької школи Городоцької міської ради Львівської 

області 

250,0  
70,0 
тис.грн.спецфонд 
180,0 
тис.грн.заг.фонд 

 "Капітальний ремонт дороги на вул. Н.Пасіки в м.Городок  
Львівської області" 

400,0  

Давидівська 
сільська рада 

«Реконструкція системи електропостачання будівлі басейну 
ДЮСШ «Тризуб плюс» на вул.Галицька, 4В с.Давидів 

Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району 
Львівської області » 

100,0  

Добросинсько-
Магерівська 
сільська рада 

"Реконструкція (технічне переоснащення) системи опалення з 
впровадженням енергозберіаючих технологій будівлі 

Бишківського ЗДО Добросинсько-Магерівської сільської ради 
Львівського району Львівської області"  

300,0  

Жовківська міська 
рада 

Поточний ремонт тротуарів по вул. І.Франка в м.Жовква 550,0  
Закупівля крісел для Жовківського міського народного дому 300,0  
"Капітальний ремонт приміщень будівлі Любельського ЗЗСО 

І-ІІІ ст. по вул.Шевченка, 52-Б в селі Любеля Львівського 
району Львівської області"  

300,0  

Жовтанецька 
сільська рада 

«Будівництво мультифункціонального майданчика по 
вул.Є.Козака, 2а в с.Велике Колодно Кам’янка-бузького 

району Львівської області» 
300,0  

Комарнівська 
міська рада 

"Капітальний ремонт (благоустрій) пл.І.Франка в м.Комарно 
Городоцького району  Львівської області"  

350,0  

Куликівська 
селищна рада 

"Капітальний ремонт внутрішніх систем опалення будівлі 
Куликівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів по вул.Винниченка, 1а в 

смт. Куликів Львівського району Львівської області"  
900,0  

Новояричівська 
селищна рада 

Капітальний ремонт котельні закладу ЗССО І-ІІІ ступеня та 
дошкільної освіти с. Великосілки Новояричівської селишної 

ради 
150,0  

Оброшинська 
сільська рада 

 Завершення робіт  «Будівництво комплексу дитячих та 
спортивних майданчиків з роздягальнею в с.Ставчани 

Пустомитівського району Львівської області» 
650,0  

 Програма Поточний  ремонт доріг в с.Конопниця 
Оброшинської сільської ради. Вул. Полуботка 

300,0  
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Перемишлянська 
міська рада 

Покращення матеріально-технічної бази КП 
"Перемишлянська районна центральна лікарня "  100,0  

Підберізцівська 
сільська рада 

"Проведення заходів із розчистки русла р. Миклашівка в 
с.Миклашів Пустомитівського району Львівської області 

(капітальний ремонт)» 
700,0  

Пустомитівська 
міська рада 

"Капітальний ремонт системи киснепостачання з 
встановленням модульної кріогенної ємкості комунального 

некомерційного підприємства по вул.Грушевського, 7 
м.Пустомити Львівської області"  

800,0  

"Поточний ремонт у підвальних приміщеннях 
Пустомитівського ЗЗСО №2 І-ІІІ ст. ім.Василя Кучабського" 

100,0  

"Капітальний ремонт скверу Архієпископа УГКЦ імені  
Володимира Стернюка в м.Пустомити Львівської області" 

500,0  

Рава-Руська міська 
рада 

"Реконструкція вуличного освітлення по вул.Стадницькі, 
вул.Білути, вул.Гайові в с.Липник Жовківського району 

Львівської області" 
1 000,0  

Сокільницька 
сільська рада 

 «Нове будівництво пожежної водойми в межах 
вул.Наварійська – І.Сірка в с.Сокільники Пустомитівського 

району Львівської області" 
250,0  

"Будівництво загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ 
ступенів по вул.Успенській в с.Сокільники Пустомитівського 

району Львівської області на 660 учнів" 
300,0  

«Будівництво дитячого спортивного майданчика та вуличних 
тренажерів між вул. О.Вишні та вул.Хвильового в 

с.Сокільники Пустомитівського району Львівської області» 
300,0  

Щирецька 
селищна рада 

«Капітальний ремонт фасадів Щирецької дитячої музичної 
школи в смт Щирець пл.Ринок, 12 Пустомитівського району 

Львівської області» 
300,0  

Камянка-Бузька 
міська рада 

Придбанння шкільного автобуса для Кам'янка-Бузької міської 
ради 

200,0  

Зимноводівська 
сільська рада 

Поточний ремонт тротуарної доріжки по вул. Миру від вул. 
Шухевича, 2а по вул. Миру, 39 в с. Зимна Вода 

150,0  

Солонківська 
сільська рада 

Реконструкція з добудовою закладу дошкільної освіти по 
вул.Стуса, 16 в с. Солонка Пустомитівського району 

Львівської області 
150,0  

Великолюбінська 
сільська рада 

Реконструкція вуличного освітлення по вул.Спортивній та 
вул. С.Бандери 

200,0  

Мурованська 
сільська рада 

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Будівельна в 
с.Муроване Львівського району Львівської області 

150,0  

Територіальні 
громади району   

11 200,0  
 
Голова Львівської районної ради   Андрій CУЛИМ 

 


