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Протокол 9-ї позачергової сесії 
Львівської районної ради VIII скликання 

23 грудня 2021 року 
 

Загальний склад ради – 64 депутати. 
Зареєстровано на початок роботи 9-ї позачергової сесії – 39 депутатів. 
Присутні на закінчення роботи 8-ї позачергової сесії – 49 депутатів. 
Список реєстрації депутатів додається. 

 
Відсутні на момент початку роботи сесії: 
1. Сидорович Михайло Васильович. 
2. Мовчан Іван Олександрович. 
3. Стефанишин Тарас Михайлович. 
4. Марко Олександр Йосифович. 
5. Марко Андрій Тарасович. 
6. Драч Галина Олексіївна. 
7. Шустер Богдан Романович. 
8. Івасюк Володимир Васильович. 
9. Токарська Роксолана Омелянівна. 

          10. Климовський Марко Романович. 
11.Андрес Олександра Володимирівна. 
12. Грень Тарас Романович. 
13. Гуменюк Роман Петрович. 
14. Демків Святослав Олегович. 
15. Домашовець Роман Степанович. 
16. Жеребецький Тарас Петрович. 
17. Котис Олег Михайлович. 
18. Лічнов Ігор Сергійович. 
19. Мартин Ірина Орестівна. 
20. Махніцький Вадим Олегович. 
21. Павлів Тарас Романович. 
22. Паславський Юрій Валерійович. 
23. Прокопів Андрій Іванович. 
24. Фостяк Оксана Михайлівна. 
25. Щур Назарій Мирославович. 
 
Запрошені: 
Х. Замула -  голова Львівської районної державної адміністрації. 
А.Ковальський - заступник голови Львівської районної 

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

держадміністрації.    
Присутні: 
Керуючий справами В.Бабій разом з працівниками виконавчого 

апарату Львівської районної ради. 
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Веде пленарне засідання  голова районної ради Андрій Сулим. 
Секретар – начальник організаційно-методичного відділу Оксана 

Матківська. 
 
Голова районної ради Андрій Сулим повідомив присутнім у залі, що на 

сесію прибуло 39 депутатів.  
Я.Вайда. 
Внесла пропозицію розпочати роботу сесії.  
Голосують за пропозицію розпочати роботу 9-ї позачергової сесії 

районної ради. 
Голосували: «за» – 39, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення  приймається. 
 
Голова районної ради Андрій Сулим привітав депутатів районної ради, 

які  у міжсесійний період святкували  День народження. 
  
А.Сулим. 
Повідомив присутнім, що питання, які вносяться на розгляд 9-ї 

позачергової 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. 

 
Зареєструвалися депутати: М.Сидорович, О.Мовчан, 

Т.Стефанишин.  
У залі присутні 42 депутати.  
 
Голова районної ради Андрій Сулим надав слово для виступу 

М.Пучніній, представниці фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Львівській 
районній раді. 

М.Пучніна. 
Ознайомила присутніх із текстом повідомлення щодо створення у 

Львівській районній раді  депутатської групи «Рівні можливості». 
Повідомлення прийняте до відома. 
 

          Голова районної ради Андрій Сулим ознайомив присутніх депутатів зі 
змістом листів, які надійшли у відповідь на прийняті раніше звернення 
Львівської районної ради. 

1.  Ознайомив  із листом Українського інституту національної пам’яті 
від 19.11.2021 №3171/2,3-07-21, що надійшов у Львівську районну раду у 
відповідь на звернення щодо присвоєння звання Герой України Мирославу 
Симчичу. У листі зазначено, що з метою дотримання норм чинного 
законодавства рекомендують Львівській районній раді порушити клопотання 
із додаванням нагородного листа перед Львівською обласною державною 
адміністрацією щодо внесення подання Президентові України про 
присвоєння звання Герой України Мирославу Симчичу з удостоєнням ордену 



3 
 
«Золота Зірка». Однак, зазначив голова районної ради, Мирославу Симчичу, 
станом на сьогодні, присвоєно звання Герой України. 

 Інформація приймається до відома. 
 

2.  Ознайомив із листами, що надійшли у Львівську районну раду у 
відповідь на звернення щодо розслідування факту відмивання вкрадених 
коштів через офшорні компанії: 

– Офісу Генерального прокурора від 16.11.2021 №16/1/1-114909. У листі 
зазначено, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальних 
провадженнях вказаних у зверненні триває. Проводяться необхідні та 
можливі слідчі дії з метою забезпечення повного та неупередженого 
розслідування. 

–  Офісу Президента України від 03.12.2021 №48-01/1359. У листі 
зазначено, що звернення Львівської районної ради надіслано до Державного 
бюро розслідувань з проханням розглянути згідно з компетенцією і 
поінформувати про результати. 

–  Державного бюро розслідувань від 15.12.2021 №5821. У листі 
зазначено, що відповідно до статті 216 КПК України, направили звернення до 
Національного антикорупційного бюро України для організації розгляду 
згідно з вимогами чинного законодавства. 

Інформація приймається до відома. 
 
3. Ознайомив із листом Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у 
Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 
Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин від 
09.11.2021 №04-25/13-2021/346329, що надійшов у Львівську районну раду у 
відповідь на звернення щодо необхідності ухвалення закону з наданням 
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. У листі зазначено, що 3 листопада ц.р. Комітет на своєму 
засіданні прийняв рішення: рекомендувати Верховній Раді України даний 
проект Закону за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в 
цілому як Закон в редакції, запропонованій Комітетом.  

Інформація приймається до відома. 
 
4. Ознайомив із листом Міністерства фінансів України від 07.12.2021 

№09030-11-10, що надійшов у Львівську районну раду у відповідь на: 
– звернення щодо необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової 

пенсії у 2021 році. У листі зазначено, що кошти МВФ від розподілу СПЗ не 
можуть бути використані на підвищення пенсійних виплат чи на інші 
соціальні виплати. Водночас частина 11 статті 16 Бюджетного кодексу 
України дозволяє здійснювати понадпланові запозичення, які будуть 
спрямовані на фінансування державного бюджету наступного року. 
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–  звернення щодо належного фінансового забезпечення освітян. У листі 
зазначено, що за останні 5 років Уряд прийняв рішення, що забезпечили 
підвищення розмірів заробітної плати для педагогічних працівників більше 
ніж утричі. Та на 2022 рік планується підвищення заробітної плати 
педагогічних працівників на 8% 

–  звернення щодо належного фінансового забезпечення сфери охорони 
здоров’я. У листі зазначено, що видатки на охорону здоров’я щорічно 
збільшуються з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету. 
Міністерство охорони здоров’я України за бюджетною програмою 
«Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування 
населення» передбачено видатки в обсязі 157,3 млрд. грн., які у 2022 році 
будуть здійснюватися у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України. А питання своєчасної оплати за пакетами медичних послуг має 
вирішувати Національна служба здоров’я України відповідно до умов 
договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних 
гарантій. 

Інформація приймається до відома. 
 

5. Ознайомив із листами Комітету з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів від 12.11.2021 №04-30/10-2021, Міністерства 
соціальної політики України від 23.11.2021 №6278/0/290-21/54, Міністерства 
соціальної політики України від 19.11.2021 №19514/0/2-21/54, що надійшли у 
Львівську районну раду у відповідь на звернення щодо необхідності 
підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році. У листах 
зазначено, що у 2022 році планується, що для всіх пенсіонерів розмір пенсії 
складатиме понад 2 000 грн. У рамках програми Президента України 
Зеленського В. О. про збільшення соціальних виплат людям старшого віку, 
підвищення до пенсії одержать майже 40% пенсіонерів. Крім того, з 
01.10.2021 встановлено щомісячну доплату до пенсії до 400 грн та 
мінімальну пенсійну виплату на рівні 2 500 грн для 75 річних пенсіонерів за 
наявності страхового стажу 20/25 років відповідно у жінок і чоловіків. З 
01.12.2021 буде підвищено мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у 
жінок 30 років, у чоловіка 35 років страхового стажу (20/25 років відповідно, 
для пенсій, призначених до 01.10.2011) до 1 934 грн, а також для осіб, які 
досягли віку 65 років за віком за наявності у жінок 30 років, у чоловіка 35 
років страхового стажу до 2 600 грн (який встановлений в розмірі 40% 
розміру мінімальною заробітної плати).  

Інформація приймається до відома. 
 
6. Ознайомив із листом Комітету з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування від 19.11.2021 №04-18/14-2021/359360, 
що надійшов у Львівську районну раду у відповідь на звернення щодо 
належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. У листі 
зазначено, що Комітет розглянув поданий Кабінетом Міністрів України 
проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік та листом 
направив свої пропозиції до Комітету Верховної Ради України з питань 
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бюджету. Зокрема, Комітетом, серед іншого, було запропоновано збільшити 
видатки Міністерства охорони здоров’я України за бюджетною програмою 
«Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування 
населення» на 203,1 млрд гривень. Також було запропоновано збільшити 
видатки Mіністерства охорони здоров’я України на підвищення оплати праці 
працівників закладів охорони здоров’я відповідно до Указу Президента 
України «Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів 
охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних 
працівників».    

Інформація приймається до відома. 
 
7. Ознайомив із листом Директорату європейської інтеграції, 

бюджетування та узгодження політик Міністерства освіти і науки України 
від 22.11.2021 №2/409-21, що надійшов у Львівську районну раду у відповідь 
на звернення щодо належного фінансового забезпечення освітян. У листі 
зазначено, що протягом останніх 5-ти років заробітна плата педагогічних 
працівників закладів освіти, зокрема вчителів шкіл, зросла майже вдвічі. 
Відповідно до проєкту Державного бюджету на 2022 рік зростання посадових 
окладів працівників галузі освіти і науки у 2022 році відбуватиметься так 
само, як і для працівників усієї бюджетної сфери.  

Інформація приймається до відома. 
 
8. Ознайомив із листом Пустомитівської окружної прокуратури 

Львівської області від 15.11.2021 №14.55/04-16-5221, що надійшов у 
Львівську районну раду у відповідь на депутатський запит щодо порушення 
чинного законодавства України зі сторони керівництва Годовицько-
Басівської сільської ради за 2015–2020 роки. У листі зазначено, що скерували 
запит, який надійшов з Львівської обласної прокуратури до начальника 
слідчого відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області Олега 
Шкодина. 

Інформація приймається до відома. 
 
9. Ознайомив із листами що надійшли у Львівську районну раду у 

відповідь на звернення щодо діяльності судової гілки влади, що несе загрозу 
національній безпеці України: 

–  Офісу Президента України від 26.11.2021 №45-01/2499. У листі 
зазначено, що реалізація положень Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України» дасть змогу сформувати доброчесну 
та професійну Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, на яку 
покладаються функції з добору та оцінювання суддів. Також утворено 
Етичну раду, до компетенції якої належить визначення відповідності 
кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної 
етики та доброчесності, а також здійснення протягом 6-ти місяців 
одноразового оцінювання чинних членів Вищої ради правосуддя. 

– Комітету з питань правової політики від 30.11.2021 №04-26/14-
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2021/370761. У листі зазначено, що інформація, яка викладена у зверненні, 
доведена до відома народних депутатів України – членів Комітету з питань 
правової політики. 

Інформація приймається до відома. 
 
10. Ознайомив із листом Комітету з питань фінансів, податкової та 

митної політики від 06.12.2021 №04-32/10-2021/379816, що надійшов у 
Львівську районну раду у відповідь на звернення щодо забезпечення 
прийняття законодавчих змін, які дозволять створити додаткові джерела 
наповнення місцевих бюджетів. У листі зазначено, що пропозиції доведені до 
відома народних депутатів України – членів Комітету, для використання та 
врахування їх у подальшій законотворчій роботі. 

Інформація приймається до відома. 
 
Зареєструвалися депутати: О.Марко, А.Марко.  
У залі присутні 44 депутати.  
 
Голова районної ради уточнив у присутніх депутатів чи будуть у них 

заяви, звернення. 
Поступили звернення від фракції «Об’єднання «Самопоміч» у 

Львівській районній раді та від фракції «Європейська Солідарність» у 
Львівській районній раді. 
          А. Сулим. 

Уточнив у представників даних фракцій, чи вимагають їхні звернення 
прийняття рішення районною радою. 

Поступила інформація, що потрібно приймати рішення районної ради. 
А.Сулим. 
Запропонував прийняти порядок денний сесії за основу, а потім внести 

доповнення до порядку денного, зокрема, доповнити його пунктом «Про 
звернення Львівської районної ради». 

Заперечення до цієї пропозиції не надійшли. 
 
1.Слухали: 
Про порядок денний 9-ї позачергової  сесії Львівської районної 

ради. 
Доповідає голова районної ради Андрій Сулим. 
А.Сулим. 
Зачитав присутнім проєкт рішення «Про порядок денний 9-ї 

позачергової сесії Львівської районної ради»: 
         1. Про виконання районного бюджету Львівського району за січень-
вересень 2021 року (доповідає в.о. начальника  управління фінансів Львівської 
районної   держадміністрації  О.Паночко).   
          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» (доповідає в.о. начальника  управління фінансів Львівської районної   
держадміністрації  О.Паночко).   
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                3. Про затвердження районної програми з міжнародного 
співробітництва та європейської інтеграції на 2021-2022 роки (доповідає в.о. 
начальника управління фінансів Львівської районної   держадміністрації  
О.Паночко).   

4. Про затвердження програми пожежної та техногенної безпеки 
Львівського району, направленої на забезпечення функціонування 10 
державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській 
області на 2021-2022 роки (доповідає начальник Львівського районного 
управління ГУ ДСНС України у Львівській області О.Горохівський). 
          5. Про затвердження  програми «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» на 2021-2022 
роки (просвітницькі заходи щодо формування екологічної свідомості та 
культури поводження з відходами і роздільного збору твердих побутових 
відходів (ТПВ) у закладах освіти Львівського району) (доповідає депутат 
районнної ради О.Котис). 
         6. Про затвердження програми підтримки розвитку територій 
Львівського району на 2021 рік в новій редакції (доповідає в.о. начальника 
управління фінансів Львівської районної   держадміністрації  О.Паночко).   
         7. Про районний бюджет Львівського району на 2022 рік (доповідає в.о. 
начальника управління фінансів Львівської районної держадміністрації  
О.Паночко).  

                         8. Про затвердження витрат на утримання Львівської  районної ради та її 
виконавчого апарату на 2022 рік (доповідає голова постійної комісії з питань 
планування  бюджету, фінансів та економічної політики В.Костик). 
           9. Про умови оплати праці голови та заступника голови Львівської 
районної ради на 2022 рік (доповідає голова постійної комісії з питань 
планування  бюджету, фінансів та економічної політики В.Костик). 
          10. Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату 
Львівської районної ради на 2022 рік (доповідає голова районної ради 
А.Сулим). 
           11. Різне. 

 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок денний 9-ї 

позачергової сесії Львівської районної ради» за основу. 
Голосували: «за» – 44, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
Головуючий вніс на голосування пропозицію про доповнення проєкту 

рішення «Про порядок денний 9-ї позачергової сесії Львівської районної 
ради» наступним пунктом: «Про звернення Львівської районної ради». 

Голосували: «за» –44, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
Інших пропозицій та доповнень до порядку денного сесії не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок денний 9-ї 

позачергової сесії Львівської районної ради» прийняти з внесеним 
доповненням в цілому. 
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Голосували: «за» –44, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
(рішення №154  додається). 
 
Зареєструвалися депутати: Б.Шустер,  Г.Драч, В. Івасюк. 
У залі присутні 47 депутатів.  
 
2. Слухали: 
Про звернення Львівської районної ради. 
А. Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про звернення Львівської 

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

«не голосували» – 0. 
Рішення прийняте за основу. 
А. Сулим. 
Надав слово для зачитання звернення Л.Федюку, представнику фракції 

«Об’єднання «Самопоміч» у Львівській районній раді. 
Л.Федюк. 
Зачитав присутнім звернення до Верховної Ради України та Президента 

України щодо недопущення повернення до змішаної системи виборів з 
мажоритарними округами. 

Пропозицій та доповнень до звернення не поступило. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт звернення від фракції «Об’єднання 

«Самопоміч». 
Голосували: «за» –44 , «проти» – 0, «утримались» – 2,  

«не голосували» –1 . 
Звернення  прийняте. 
 
А. Сулим. 
Надав слово для зачитання звернення І.Кіянці, представниці фракції 

ПП «Європейська Солідарність» у Львівській районній раді. 
І.Кіянка. 
Зачитала присутнім звернення до Президента України, Верховної Ради 

України, Генерального прокурора України щодо припинення переслідування 
опозиції. 

А.Сулим. 
Запропонував до тексту звернення внести зміни та викласти його в 

наступній редакції: «Закликаємо всі проукраїнські патріотичні сили 
об’єднати зусилля заради збереження демократії, свободи слова, збереження 
зафіксованого в Конституції Євроатлантичного вибору Української держави і 
відновлення територіальної цілісності України». 

А.Сулим. 
Вніс на голосування власну пропозицію. 
Голосували: «за» – 47, «проти» – 0, «утримались» – 0,  
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«не голосували» – 0. 

Пропозиція прийнята. 
 

І.Мовчан. 
Зазначив, що питання переслідування не повинно стосуватися окремо 

взятої персони, в даному випадку п‘ятого Президента України П.Порошенка, 
а кожного.  

А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію, озвучену І.Мовчаном. 
Голосували: «за» – 25, «проти» – 3, «утримались» – 19,  

«не голосували» – 0. 
Пропозиція не прийнята. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт звернення до Президента України, 

Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо припинення 
переслідування опозиції в цілому. 

 Голосували: «за» –25, «проти» – 3, «утримались» – 19,  
«не голосували» –0 . 

Звернення не прийняте. 
 
А. Сулим. 
Надав слово для зачитання звернення Ю.Стечишину, представнику 

фракції ПП «Європейська Солідарність» у Львівській районній раді. 
Ю.Стечишин. 
Зачитав присутнім звернення до Президента України, Верховної Ради 

України, щодо неприпустимості набрання чинності проєктом закону «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» 
(реєстр.№ВР 5600). 

Під час свого виступу зазначив, що Закон "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600 від 
02.06.2021) підписаний Президентом України і застосувати право вето щодо 
нього неможливо. Запропонував в останній абзац звернення внести зміни та 
викласти його в наступній редакції: «У зв’язку з зазначеним вище, ми 
депутати Львівської районної ради Львівської області, звертаємося до 
Верховної Ради України та Президента України з вимогою зробити все 
необхідне для недопущення вступу даного Закону в силу з 01.01.2022 року». 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проект звернення з пропозицією, озвученою Ю. 

Стечишином. 
Голосували: «за» –44, «проти» – 0, «утримались» – 3,  

«не голосували» –0 . 
Звернення прийняте. 
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А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про звернення Львівської 

районної ради» прийняти  в цілому. 
Голосували: «за» –47, «проти» – 0, «утримались» – 0,  

«не голосували» – 0. 
Рішення прийняте. 
(рішення №155 додається). 
 
Зареєструвалася депутат: Р.Токарська. 
У залі присутні 48 депутатів.  

 
3.Слухали: 
Про виконання районного бюджету Львівського району за січень-

вересень 2021 року.  
Доповідає в.о. начальника управління фінансів Львівської РДА Ольга 

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

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

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

Голосували: «за» –48 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
(рішення №156 додається). 
 
4.Слухали: 
Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Львівської 

районної ради №31 від  30.12.2020р.  «Про районний бюджет Львівського 
району на 2021 рік». 

Доповідає в.о. начальника управління фінансів Львівської РДА Ольга 
Паночко. 
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О.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. 
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» –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 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» –48 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
(рішення №157 додається). 
 
5.Слухали: 
Про затвердження районної програми з міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції на 2021-2022 роки. 
Доповідає в.о. начальника управління фінансів Львівської РДА Ольга 

Паночко. 
О.Паночко. 
Ознайомила присутніх із проєктом рішення «Про затвердження 

районної програми з міжнародного співробітництва та європейської 
інтеграції на 2021-2022 роки». 

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

програми з міжнародного співробітництва та європейської інтеграції на 2021-
2022 роки» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 43, «проти»– 0, «утримались»–5, «не голосували»-. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
В.Бабій. 
Висловив пропозицію, що доцільно було б загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації даної Програми в сумі 740,0 тис. грн. 
передбачити на 2022 рік, оскільки 2021 рік підходить до завершення, 
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відповідно, програму теж затвердити на 2022 рік.. 

Депутати та розробники програми погодились з пропозицією В.Бабія. 
Інших пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження районної 

програми з міжнародного співробітництва та європейської інтеграції на 2022 
рік» з доповненням прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 43, «проти»– 0, «утримались»–5, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 158 додається). 
 
Зареєструвалися депутат: М.Климовський. 
У залі присутні 49 депутатів.  

 
6.Слухали: 
Про затвердження програми пожежної та техногенної безпеки 

Львівського району, направленої на забезпечення функціонування 10 
державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у 
Львівській області на 2021-2022 роки. 

 Доповідає начальник Львівського районного управління ГУ ДСНС 
України у Львівській області О.Горохівський. 

О.Горохівський. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про затвердження 

програми пожежної та техногенної безпеки Львівського району, направленої 
на забезпечення функціонування 10 державного пожежно-рятувального 
загону ГУ ДСНС України у Львівській області на 2021-2022 роки». Висловив 
прохання, щоб депутати затвердили дану програму, а також, враховуючи те, 
що 2021 рік закінчується, перенести ліміти в сумі 180,0 тис. грн. з 2021 року 
на 2022 рік, відповідно, програму затвердити на 2022 рік в наступній редакції 
«Програма пожежної та техногенної безпеки Львівського району  
направленої на забезпечення функціонування 10 державного пожежно-
рятувального загону Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Львівській області на 2022 рік». Загальний обсяг 
коштів, необхідних на реалізацію програми, залишається незмінним – 360,0 
тис. грн. 

Матеріали додаються. 
Депутати погодились з пропозицією О.Горохівського. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження програми 

пожежної та техногенної безпеки Львівського району  направленої на 
забезпечення функціонування 10 державного пожежно-рятувального загону 
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Львівській області на 2022 рік» з доповненням прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 49, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
(рішення №159 додається). 
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7.Слухали: 
Про затвердження  програми «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» на 2021-2022 

роки (просвітницькі заходи щодо формування екологічної свідомості та 
культури поводження з відходами і роздільного збору твердих побутових 
відходів (ТПВ) у закладах освіти Львівського району). 

 Доповідає голова фракції «Голос» у Львівській районній раді Галина 
Маївка, замість депутата О.Котиса. 

Г.Маївка. 
Ознайомила присутніх із проєктом рішення «Про затвердження  

програми «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» на 2021-2022 роки (просвітницькі заходи 
щодо формування екологічної свідомості та культури поводження з 
відходами і роздільного збору твердих побутових відходів (ТПВ) у закладах 
освіти Львівського району)». 

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

«ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» на 2021-2022 роки (просвітницькі заходи щодо 
формування екологічної свідомості та культури поводження з відходами і 
роздільного збору твердих побутових відходів (ТПВ) у закладах освіти 
Львівського району)» прийняти за основу. 

Голосували: «за» –44 , «проти»– 2, «утримались»–3, «не голосували»-0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
І.Мовчан. 
Запропонував вилучити обсяг коштів в сумі 339,0 тис. грн.,  

передбачений для реалізації даної Програми. 
Депутати не підтримали дану пропозицію. 
О.Паночко, в.о. начальника управління фінансів Львівської РДА. 
Зауважила, що в даній Програмі відсутній її розробник. 
А.Сулим. 
Повідомив, що розробником програми буде постійна комісія районної 

ради з питань охорони довкілля і природних ресурсів. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення  «Про затвердження  програми 

«ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» на 2021-2022 роки (просвітницькі заходи щодо 
формування екологічної свідомості та культури поводження з відходами і 
роздільного збору твердих побутових відходів (ТПВ) у закладах освіти 
Львівського району)» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 44, «проти»– 2, «утримались»–3, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
 
(рішення №160 додається). 
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8.Слухали: 
Про затвердження програми підтримки розвитку територій 

Львівського району на 2021 рік в новій редакції. 
Доповідає в.о. начальника управління фінансів Львівської РДА Ольга 

Паночко. 
О.Паночко. 
Ознайомила присутніх із проєктом рішення «Про затвердження 

програми підтримки розвитку територій Львівського району на 2021 рік в 
новій редакції». 

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

підтримки розвитку територій Львівського району на 2021 рік в новій 
редакції»  прийняти за основу. 

Голосували: «за» –40 , «проти»– 0, «утримались»–9, «не голосували»-0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
О.Браташ. 
Попросила надати роз’яснення щодо використання коштів по даній 

програмі. 
Роз’яснення надала О.Паночко. 
Інших пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення  «Про затвердження програми 

підтримки розвитку територій Львівського району на 2021 рік в новій 
редакції» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 40, «проти»– 0, «утримались»–9, «не голосували»-0. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 161 додається). 
 
А.Сулим. 
У відповідності до законодавства повідомив про конфлікт інтересів при 

розгляді наступного питання порядку денного стосовно нього, як голови 
Львівської районної ради. 

 
9.Слухали: 
Про районний бюджет Львівського району на 2022 рік. 
Доповідає в.о. начальника управління фінансів Львівської РДА Ольга 

Паночко. 
О.Паночко. 
Ознайомила присутніх із проєктом рішення «Про районний бюджет 

Львівського району на 2022 рік». 
Матеріали додаються. 
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А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про районний бюджет 

Львівського району на 2022 рік» прийняти за основу. 
Голосували: «за» –35 , «проти»– 0, «утримались»–12, «не голосували»-

2. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про районний бюджет 

Львівського району на 2022 рік» прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 35, «проти»– 0, «утримались»–12, «не голосували»-

2. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 162 додається). 
 
А.Сулим. 
У відповідності до законодавства повідомив про конфлікт інтересів при 

розгляді наступного питання порядку денного стосовно нього, як голови 
Львівської районної ради. 

10.Слухали: 
Про затвердження витрат на утримання Львівської  районної ради 

та її виконавчого апарату на 2022 рік. 
Доповідає голова постійної комісії з питань планування  бюджету, 

фінансів та економічної політики В.Костик. 
В.Костик. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про затвердження витрат 

на утримання Львівської  районної ради та її виконавчого апарату на 2022 
рік». 

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

утримання Львівської  районної ради та її виконавчого апарату на 2022 рік»  
прийняти за основу. 

Голосували: «за» –33 , «проти»– 0, «утримались»–15, «не голосували»-
1. 

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

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

утримання Львівської  районної ради та її виконавчого апарату на 2022 рік»  
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прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 33, «проти»– 0, «утримались»–15, «не голосували»-
1. 

Рішення прийняте. 
(рішення № 163 додається). 
 
А.Сулим. 
У відповідності до законодавства повідомив про конфлікт інтересів при 

розгляді наступного питання порядку денного стосовно нього, як голови 
Львівської районної ради. 

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

районної ради на 2022 рік. 
Доповідає голова постійної комісії з питань планування  бюджету, 

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

голови та заступника голови Львівської районної ради на 2022 рік». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про умови оплати праці голови 

та заступника голови Львівської районної ради на 2022 рік» прийняти за 
основу. 

Голосували: «за» – 33, «проти»–0, «утримались»–13, «не голосували»-
2. 

Проєкт рішення прийнятий за основу. 
О.Браташ. 
Поцікавилась, коли голова районної ради  та заступник голови 

районної ради прозвітує перед депутатами про свою роботу. 
А.Сулим. 

  Повідомив, що згідно підпункту 17) пункту 1 статті 114 Регламенту 
районної ради голова звітує перед радою про свою діяльність не менше 
одного разу на рік, у тому числі, про здійснення державної регуляторної 
політики виконавчим апаратом районної ради, а на вимогу не менш, як 
третини депутатів - у визначений радою термін. Також зазначив, що до 
заступника голови районної ради така норма не застосовується. 

І.Мовчан. 
Запропонував преміювати голову районної ради та заступника 

щомісячно до 100 відсотків посадового окладу. 
Депутати не підтримали дану пропозицію. 
І.Мовчан. 
Запропонував автомобілі, які є в користуванні районної ради оснастити 

GPS трекерами. 
А.Сулим. 
Повідомив, що дане питання внесе на розгляд постійної комісії 
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районної ради з питань комунальної власності. 

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

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень до проєкту рішення не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про умови оплати праці голови 

та заступника голови Львівської районної ради на 2022 рік» прийняти в 
цілому. 

Голосували: «за» – 33, «проти»– 1, «утримались»–13, «не голосували»-
2. 

Рішення прийняте. 
(рішення № 164 додається). 
 
12.Слухали: 
Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату 

Львівської районної ради на 2022 рік. 
 Доповідає голова районної ради А.Сулим. 
А.Сулим. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про затвердження 

структури та чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради на 
2022 рік». 

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

чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради на 2022 рік» 
прийняти за основу. 

Голосували: «за» –48 , «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 до проєкту рішення не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження структури та 

чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради на 2022 рік» 
прийняти в цілому. 

Голосували: «за» –48 , «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 165 додається). 
 
13.Різне. 
Голова районної ради А. Сулим надав слово Н.Серватяк, представниці 

фракції «Слуга народу» у Львівській районній раді для зачитання заяви. 
Н.Серватяк. 
Ознайомила присутніх із заявою щодо президентської програми з 
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підтримки людей і бізнесу в період карантину. 

Депутати районної ради прийняли заяву до відома. 
В.Чванова. 
Запропонувала внести зміни до регламенту районної ради, щоб за 

рішенням постійних комісій засідання можна було проводити в режимі  
відеоконференції. 

А.Сулим. 
Повідомив, що дане питання буде розглянуте на черговій сесії районної 

ради. Постійна комісія з питань регламенту напрацювала відповідні зміни до 
регламенту районної ради та до положення про постійні комісії районної 
ради. Також зазначив, що система «Рада» вже працює і прошита, картки для 
голосування виготовлені, але оскільки голосування картками проводиться 
вперше, потрібен відповідний супровід голосування. У зв’язку з тим, що 
відповідальна за голосування особа задіяна у Львівській міській раді, де 
також проходить сесія, сьогодні голосування здійснювалось по-старому, 
шляхом проставляння підпису при здійсненні волевиявлення. З огляду на 
вищевикладене, закликав депутатів до толерантного ставлення один до 
одного, зокрема, не зривати наклейки з прізвищами депутатів. Якщо буде 
потрібно, буде видане розпорядження щодо розміщення депутатів у 
приміщенні, де проходять сесії Львівської районної ради. 

В.Чванова. 
Повідомила, що сьогодні перед Львівською районною радою стоїть 

питання ліквідації заборгованості перед спільним комунальним 
підприємством «Архітектурно-планувальне бюро об’єднаних громад» в сумі 
340,0 тис. грн., на що голова районної ради зауважив, що жодного договору 
оренди не підписував, відповідно, ніхто платити не буде. 

А.Сулим.  
Зачитав лист-подяку від ландрата Району Саарпфальц (ФРН) за 

запрошення відвідати Львівський район та спільно відсвяткувати День 
місцевого самоврядування. 

Також нагадав депутатам, що з 1 січня до 31 березня 2022 року 
необхідно подати е-декларацію про доходи за 2021 рік. Звернувся до 
керівників фракцій з проханням нагадати депутатам, членам їхніх фракцій, 
відсутніх на сьогоднішньому засіданні, про необхідність подачі е-декларації 
до кінця березня. 

Привітав присутніх депутатів з нагоди Різдва Христового та Нового 
Року. 

Голова районної ради оголосив про закінчення 9-ї позачергової сесії 
Львівської районної ради, оскільки питання порядку денного сесії вичерпані. 

 
 

 
Голова Львівської районної ради         Андрій СУЛИМ 


