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Протокол 8-ї позачергової сесії 
Львівської районної ради VIII скликання 

26 листопада 2021 року 
 

Загальний склад ради – 64 депутати. 
Зареєстровано на початок роботи 8-ї позачергової сесії – 33 депутати. 
Присутні на закінчення роботи 8-ї позачергової сесії – 34 депутати. 
Список реєстрації депутатів додається. 

 
Відсутні на момент початку роботи сесії: 
1. Василина Михайло Ярославович. 
2. Вашківський Андрій Ярославович. 
3. Гера Людмила Петрівна. 
4. Горуна Станіслав Миколайович. 
5. Грабовська Оксана Григорівна. 
6. Демків Святослав Олегович. 
7. Домашовець Роман Степанович. 
8. Жеребецький Тарас Петрович. 
9. Зінкевич Ігор Ілліч. 
10. Кіянка Ірина Богданівна. 
11.Колодій Наталія Ігорівна. 
12. Костик Володимир Степанович. 
13. Кривко Данило Юрійович. 
14. Кузик Олег Богданович. 
15. Кузьо Маряна Сергіївна. 
16. Лисий Ігор Васильович. 
17. Лічнов Ігор Сергійович. 
18. Лучко Оксана Володимирівна. 
19. Марко Олександр Йосифович. 
20. Матківський Анатолій Вікторович. 
21. Махніцький Вадим Олегович. 
22. Миколайчук Орест Ігорович. 
23. Паславський Юрій Валерійович. 
24. Стечишин Юрій Віталійович. 
25. Сулим Андрій Олегович. 
26. Федюк Любомир Мирославович. 
27. Фостяк Оксана Михайлівна. 
28. Фрис Володимир Ярославович. 

          29. Шимчак Сергій Іванович. 
30. Шмід Олег Едвардович. 
31. Шустер Богдан Романович. 
 
Запрошені: 
Х. Замула -  голова Львівської районної державної адміністрації. 
А.Ковальський - заступник голови Львівської районної 

держадміністрації. 
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О.Паночко – в.о. начальника управління фінансів Львівської районної 
держадміністрації.    

 
Веде пленарне засідання  заступник голови районної ради Марта 

Ільчишин. 
Секретар – начальник організаційно-методичного відділу Оксана 

Матківська. 
Заступник голови районної ради Марта Ільчишин повідомила 

присутніх у залі, що на сесію прибуло 33 депутати.  
Я.Вайда. 
Внесла пропозицію розпочати роботу сесії.  
Голосують за пропозицію розпочати роботу 8-ї позачергової сесії 

районної ради. 
Голосували: «за» – 33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення  приймається. 
 
Заступник голови районної ради Марта Ільчишин привітала депутатів 

районної ради, які  у міжсесійний період святкували  Дні народження. 
  
М.Ільчишин. 
Повідомила присутніх, що питання, які вносяться на розгляд 8-ї 

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

 
Заступник голови районної ради уточнила у присутніх депутатів чи 

будуть у них заяви, звернення. 
Заяви, звернення відсутні. 
 
1.Слухали: 
Про порядок денний 8-ї позачергової  сесії Львівської районної 

ради. 
Доповідає заступник голови районної ради Марта Ільчишин. 
М.Ільчишин. 
Зачитала присутнім проєкт рішення «Про порядок денний 8-ї 

позачергової сесії Львівської районної ради»: 
1. Про затвердження окремих районних цільових програм в новій 

редакції. 
2. 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». 

3. Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти 
(субвенцію).  

4.  Різне. 
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М.Ільчишин. 
Внесла на голосування проєкт рішення «Про порядок денний 8-ї 

позачергової сесії Львівської районної ради» за основу. 
Голосували: «за» – 33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
Головуюча уточнила у присутніх чи є зміни та доповнення до проєкту 

рішення «Про порядок денний 8-ї позачергової сесії Львівської районної 
ради». 

О.Паночко. 
Запропонувала внести до проєкту порядку денного 8-ї позачергової 

сесії питання: «Про затвердження районної програми забезпечення заходів, 
пов’язаних з реорганізацією та ліквідацією структурних підрозділів 
Городоцької та  Пустомитівської райдержадміністрацій, які утримуються за 
рахунок коштів районного бюджету та погашення кредиторської 
заборгованості за компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян на 2021 рік”. 

Інших змін та доповнень до проекту рішення «Про порядок денний 8-ї 
позачергової сесії Львівської районної ради» не поступило. 

М.Ільчишин. 
Внесла на голосування проєкт рішення «Про порядок денний 8-ї 

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

Голосували: «за» –33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
(рішення №149  додається). 
 

М.Ільчишин. 
Запропонувала фракції «Голос» та фракції «Європейська 

Солідарність» делегувати до складу лічильної комісії районної ради своїх 
представників. 

До складу лічильної комісії від фракції «Голос» делеговано 
Володимира Деркача, а від фракції «Європейська Солідарність» Тараса 
Греня. 

 
Зареєструвався депутат: Б.Шустер. 
У залі присутні 34 депутати.  
 
2.Слухали: 
 Про затвердження окремих районних цільових програм в новій 

редакції. 
 Доповідає в.о. начальника управління фінансів Львівської РДА Ольга 

Паночко. 
Ознайомила присутніх із проєктом рішення «Про затвердження 

окремих районних цільових програм в новій редакції». 
Матеріали додаються. 
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М.Ільчишин. 
Внесла на голосування проєкт рішення «Про затвердження окремих 

 районних цільових програм в новій редакції» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 34, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
М.Ільчишин. 
Уточнила у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до  

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
М.Ільчишин. 
Внесла на голосування проєкт рішення «Про затвердження окремих 

районних цільових програм в новій редакції» прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 34, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
(рішення №150 додається). 
 
Х.Замула. 
Запропонувала питання «Про затвердження районної програми 

забезпечення заходів, пов’язаних з реорганізацією та ліквідацією 
структурних підрозділів Городоцької та Пустомитівської 
райдержадміністрацій, які утримуються за рахунок коштів районного 
бюджету та погашення кредиторської заборгованості за компенсаційні 
виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян на 2021 рік”  розглянути п.2  порядку денного 8-ї позачергової сесії. 

М. Ільчишин. 
Внесла на голосування пропозицію Х.Замули. 
Голосували: «за» – 34, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
 
3.Слухали: 

          Про затвердження районної програми забезпечення заходів, 
пов’язаних з реорганізацією та ліквідацією структурних підрозділів 
Городоцької та  Пустомитівської райдержадміністрацій, які 
утримуються за рахунок коштів районного бюджету та погашення 
кредиторської заборгованості за компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на 
2021 рік”. 

Доповідає в.о. начальника управління фінансів Львівської РДА Ольга 
Паночко. 
Ознайомила присутніх із проєктом рішення «Про затвердження районної 
програми забезпечення заходів, пов’язаних з реорганізацією та ліквідацією 
структурних підрозділів Городоцької та  Пустомитівської 
райдержадміністрацій, які утримуються за рахунок коштів районного 
бюджету та погашення кредиторської заборгованості за компенсаційні 
виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян на 2021 рік”. 
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Матеріали додаються. 
М.Ільчишин. 

          Внесла на голосування проєкт рішення «Про затвердження районної 
програми забезпечення заходів, пов’язаних з реорганізацією та ліквідацією 
структурних підрозділів Городоцької та Пустомитівської 
райдержадміністрацій, які утримуються за рахунок коштів районного 
бюджету та погашення кредиторської заборгованості за компенсаційні 
виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян на 2021 рік” прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
М.Ільчишин. 
Уточнила у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
Х.Замула. 
Запропонувала збільшити обсяг фінансування програми, а саме: до 

запропонованих 100,0 тис. грн. додати 52,0 тис. грн. - заборгованість 
управління соціального захисту населення Перемишлянської районної 
держадміністрації.  

М.Ільчишин. 
Внесла на голосування  пропозицію Х.Замули. 
Голосували: «за» – 33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
Рішення прийняте. 
Інших змін та доповнень до проєкту рішення «Про затвердження 

районної програми забезпечення заходів, пов’язаних з реорганізацією та 
ліквідацією структурних підрозділів Городоцької та  Пустомитівської 
райдержадміністрацій, які утримуються за рахунок коштів районного 
бюджету та погашення кредиторської заборгованості за компенсаційні 
виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян на 2021 рік” не надійшло. 

М.Ільчишин. 
Внесла на голосування проєкт рішення «Про затвердження районної 
програми забезпечення заходів, пов’язаних з реорганізацією та ліквідацією 
структурних підрозділів Городоцької та  Пустомитівської 
райдержадміністрацій, які утримуються за рахунок коштів районного 
бюджету та погашення кредиторської заборгованості за компенсаційні 
виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян на 2021 рік” прийняти зі змінами та доповненнями в цілому. 

Голосували: «за» – 33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
Рішення прийняте. 
(рішення №151  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. 
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Доповідає в.о. начальника управління фінансів Львівської РДА Ольга 
Паночко. 

Ознайомила 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». 

Матеріали додаються. 
М.Ільчишин. 
Внесла 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» – 33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
М.Ільчишин. 
Уточнила у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
 

Х.Замула. 
Запропонувала доповнити проект рішення, а саме: збільшити 

фінансування на 152,0 тис. грн., спрямувавши їх на районну програму 
забезпечення заходів, пов’язаних з реорганізацією та ліквідацією 
структурних підрозділів Городоцької та Пустомитівської 
райдержадміністрацій, які утримуються за рахунок коштів районного 
бюджету та погашення кредиторської заборгованості за компенсаційні 
виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян на 2021 рік. 

М.Ільчишин. 
Внесла на голосування  пропозицію Х.Замули. 
Голосували: «за» – 33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
Рішення прийняте. 
Інших пропозицій та доповнень до проекту рішення не надійшло. 
М.Ільчишин. 
Внесла 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»  з внесеними 
пропозиціями прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 152 додається). 
 
5.Слухали: 
Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти 

(субвенцію). 
Доповідає в.о. начальника управління фінансів Львівської РДА Ольга 

Паночко. 
О.Панночко. 
Ознайомила присутніх із проєктом рішення «Про затвердження 
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договорів про міжбюджетні трансферти (субвенцію)». 
Матеріали додаються. 
М.Ільчишин. 
Внесла на голосування проєкт рішення «Про затвердження договорів 

про міжбюджетні трансферти (субвенцію)» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
М.Ільчишин. 
Уточнила у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проекту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
М.Ільчишин. 
Внесла на голосування проєкт рішення«Про затвердження договорів 

про міжбюджетні трансферти (субвен6цію)»  прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 33, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
Рішення прийняте. 
(рішення №153 додається). 
 
6.Різне. 
М.Ільчишин. 
Закликала  депутатів до активної роботи в постійних комісіях з метою 

своєчасної та якісної підготовки питань на чергову сесію районної ради. 
 
Заступник голови районної ради оголосила про закінчення 8-ї 

позачергової сесії Львівської районної ради, оскільки питання порядку 
денного сесії вичерпані. 

 
 

 
Заступник голови Львівської районної ради       Марта ІЛЬЧИШИН 


