
 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

2 – га сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №19 
    від “24” грудня  2020р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про порядок денний 2-ї  позачергової сесії  
Львівської районної ради. 

 
Львівська  районна рада ВИРІШИЛА: 
 
Затвердити наступний порядок денний 2-ї позачергової сесії Львівської 

районної ради. 
1. Про звернення депутатів Львівської районної ради Львівської області. 
2. Про внесення змін до планових показників районного бюджету 

Городоцького  району на 2020 рік. 
3. Про вихід Львівської районної ради зі складу засновників закладів 

освіти. 
4. Про вихід Львівської районної ради зі складу засновників закладів 

культури. 
5. Про вихід Львівської районної ради зі складу засновника 

комунального некомерційного підприємства ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
"РАВА-РУСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (20763941). 

6. Про вихід Львівської районної ради зі складу засновника 
комунального некомерційного підприємства ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
«ЖОВКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (01996409). 

7. Про вихід Львівської районної ради зі складу засновника 
комунального некомерційного підприємства ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ "ПУСТОМИТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (01998035). 

8. Про передачу майна Городоцької районної ради Зимноводівській 
сільській раді. 

9. Про передачу організацій та майна Городоцької районної ради 
Городоцькій міській раді. 

10. Про передачу організацій та майна Городоцької районної ради 
Комарнівській міській раді. 

11. Про районний бюджет Львівського району на 2021 рік. 
12. Різне. 

 
Голова районної ради                       Андрій Сулим 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

2 – га сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №20  
    від “24” грудня  2020р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про проведення 2-ї  позачергової сесії  
Львівської районної ради двома пленарними засіданнями. 

 
           Заслухавши пропозицію голови Львівської районної ради А.Сулима про 
проведення 2-ї  позачергової сесії Львівської районної ради двома пленарними 
засіданнями, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні” від 21 травня 1997 року, районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
           1. Провести 2-у  позачергову сесію Львівської районної ради двома 
пленарними засіданнями, а саме: на першому пленарному засіданні розглянути 
питання, зазначені в пунктах 1-10 проекту порядку денного сесії, на другому 
пленарному засіданні розглянути питання, зазначені в пунктах 11-12 проекту 
порядку денного сесії. 
           2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 
ради  з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець). 

 
 

Голова районної ради                       Андрій Сулим 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

1 – ше пленарне засідання 2 – га позачергова сесія  
VIII дем. СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ №21 
    від “24” грудня  2020р.  

Про звернення депутатів Львівської  районної ради 
Львівської області. 

 
Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21.05.1997, враховуючи висновок постійної комісії 
районної ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної політики 
від 23.12.2020, районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

  
1.Прийняти звернення до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо фінансування працівників виконавчого апарату 
Львівської районної ради та працівників виконавчих апаратів районних рад, що 
реорганізовуються, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної політики (В.Костик). 
 

Голова районної ради    Андрій Сулим 
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Додаток 
до рішення районної ради 
від 24.12.2020 №21 

 
Звернення 

депутатів Львівської районної ради Львівської області до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

фінансування працівників виконавчого апарату Львівської районної ради 
та працівників виконавчих апаратів районних рад, що реорганізовуються. 

 
Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 

17 вересня 2020 року за № 907-ІХ Бюджетний кодекс України доповнено статтею 
64-1, яка визначає склад доходів загального фонду районних бюджетів. 
Відповідно до проведених розрахунків, доходи на 2021 рік на виконавчий апарат 
Львівської районної ради становлять 1719500 гривень на рік. Це не забезпечує 
реальну потребу фінансування обов’язкових виплат. 

Разом з тим, Постановою Верховної Ради України «Про утворення та 
ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року № 807 прийнято рішення про 
ліквідацію Городоцького, Жовківського, Перемишлянського, Кам’янка-Бузького, 
Пустомитівського   районів шляхом реорганізації (приєднання) до Львівської 
районної ради Львівської області. Держава, приймаючи таке рішення, зобов’язана 
була забезпечити належне фінансування вказаного процесу, виділивши кошти з 
Державного бюджету на зазначені заходи. 

Сума на виплату заробітної плати та вихідної допомоги працівникам 
виконавчого апарату Львівської районної ради та працівникам виконавчих 
апаратів реорганізованих районних рад п’яти  районів за приблизними 
підрахунками, становить 10 760,0 тис.грн.  

Враховуючи вищезазначене, просимо прийняти рішення та виділити 
кошти з Державного бюджету на розрахунки із вищезазначеними працівниками 
апаратів районних рад. 

Прийняте на 2-й позачерговій сесії Львівської районної ради Львівської 
області  24 грудня  2020 року. 

  
 

Голова районної ради    Андрій Сулим 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

1 – ше пленарне засідання 2 – га позачергова сесія  
VIII дем. СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ №22 
    від “24” грудня  2020р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Про внесення змін до планових показників районного бюджету 

 Городоцького  району на 2020 рік. 
 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України,  Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2020 рік”, враховуючи звернення головних 
розпорядників коштів районного бюджету, висновок постійної комісії районної 
ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної політики від 
17.12.2020,  керуючись підпунктом 17) пункту 1 статті 43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року, районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни і доповнення до рішення Городоцької районної ради від 

12.12.2019   року №787 «Про районний бюджет Городоцького району на 2020 
рік», а саме : 

1.1.Внести зміни до розподілу видатків районного бюджету Городоцького 
району на 2020 рік згідно з додатком №1 до цього рішення. 

1.2. Внести зміни до розподілу витрат районного бюджету Городоцького 
району на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком №2 до 
цього рішення. 

2. Додатки 1-2 до цього рішення є його невід’ємною частиною . 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної політики 
(В.Костик). 
 
 
 
 

Голова районної ради                                 Андрій Сулим 



Зміни до розподілу видатків районного бюджету Городоцького району на 2020 рік 
13303200000
код бюджету

грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 02  Городоцька районна державна адміністрація 0,00 0,00 20 000,00 -17 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0220000 022
 Городоцький районний центр соціальних служб для сім"ї , 
дітей та молоді 0,00 0,00 20 000,00 -17 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0223121 3121

1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді

                      -        
   20 000,00      -17915,00 0,00 0,00

0800000 08 Управління соціального захисту населення  Городоцької РДА 98 450,00 98 450,00 427 000,00 -25 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 450,00

0810000 081 Управління соціального захисту населення  Городоцької РДА -199 550,00 -199 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -199 550,00

0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

-          6 000,00      
-6 000,00 0,00 -6 000,00

0813032 3032
1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

-        60 000,00      
-60 000,00 0,00 -60 000,00

0813160 3160

1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

-        95 000,00      

-95 000,00 0,00 -95 000,00

0813242 3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
-        38 550,00      

-38 550,00 0,00 -38 550,00

0820000 082

 Городоцький районний територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Львівської області 298 000,00 298 000,00 427 000,00 -25 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 000,00

0823104 3104

1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання  
громадян, які  не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю 

       298 000,00      

298 000,00 427 000,00 -25 712,00 0,00 298 000,00

3700000 37 Фінансове управління Городоцької РДА -98 450,00 -98 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 450,00

3710000 371 Фінансове управління Городоцької РДА -        98 450,00      -   98 450,00                      -                       -                  -        0,00             -                       -                -                   -                          -        -98 450,00

3719150 9150
0180

Інші дотації з місцевого бюджету
-        98 450,00      -98 450,00 0,00 -98 450,00

Всього 0,00 0,00 447 000,00 -43 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                   
Завізовано:

Мирослава Бура

Всього

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуван
ня місцевих 
бюджетів

 оплата 
праці  

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Видатки 
розвитку

Загальний фондКод Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Заступник голови районної ради

Т.в.о. начальника фінансового управління Городоцької РДА

Видатки 
споживання

у тому числі 
бюджет 
розвитку

з них:

Код 
Функціонал

ьної 
класифікації 
видатків та 
кредитуван
ня бюджету

Всього

з них:
 оплата праці  комунальні 

послуги та 
енергоносії

Марта Ільчишин

Додаток №1

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовоюпрограмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Р
А
З
О
М

Спеціальний фонд

до рішення  районної ради 

видатки 
споживання

від 24.12.2020 №22

Видатки 
розвитку
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Зміни до розподілу витрат районного бюджету Городоцького району на реалізацію місцевих/регіональних програм 

13303200000

код бюджету       (грн.)

Усього

у тому числі 
бюджет 
розвитку

0800000
08 Управління соціального захисту 

населення Городоцької РДА -      104 550,00   -   104 550,00   -                -               

0810000
081 Управління соціального захисту 

населення Городоцької РДА -      104 550,00   -   104 550,00                    -                      -     

0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим 
категоріям громадян відповідно до 
законодавства

Комплексна програма соціального 
захисту населення Городоцького 

району на 2018-2020 роки

Рішення сесіз 
Городоцької районої ради 

від 20 грудня 2017р. 
№410

-         6 000,00   -       6 000,00   

0813032 3032

1070
Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв'язку

Комплексна програма соціального 
захисту населення Городоцького 

району на 2018-2020 роки

Рішення сесіз 
Городоцької районої ради 

від 20 грудня 2017р. 
№410

-       60 000,00   -     60 000,00   

0813242 3242

1090

Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Комплексна програма соціального 
захисту населення Городоцького 

району на 2018-2020 роки

Рішення сесіз 
Городоцької районої ради 

від 20 грудня 2017р. 
№410

-       38 550,00   -     38 550,00   

Разом        750 850,00       750 850,00                    -                      -     
Заступник голови районної ради Марта Ільчишин
Завізовано:

Т.в.о. начальника фінансового управління Городоцької РДА

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової  
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовоюпрограмною 

класифікацією видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Загальний фонд
Спеціальний фонд

від 24.12.2020 №22
до рішення  районної ради 

Додаток №2

Мирослава Бура

 у 2020 році

Код 
Функціональн
ої класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми
Дата та номер документа , яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

1 – ше пленарне засідання 2 – га позачергова сесія  
VIII дем. СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ №23 
    від “24” грудня  2020р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про вихід Львівської районної ради зі складу  
засновників закладів освіти.  

 
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення № 16 від 11.12.2020 року «Про створення Львівської районної 
ради Львівської області», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з 
питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту від 23.12.2020, районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
             1. Вийти зі складу засновників закладів освіти, в яких засновниками 
виступали: 

- Жовківська районна рада Львівської області ЄДРПОУ 25236844. 
- Пустомитівська  районна  рада Львівської області  ЄДРПОУ 04056374. 
- Кам’янка-Бузька районна  рада Львівської області ЄДРПОУ 25552663. 
- Городоцька районна  рада Львівської області ЄДРПОУ 25553585. 
- Перемишлянська районна  рада Львівської області ЄДРПОУ 22402992. 

             2. Доручити голові районної ради (голові Комісії з реорганізації районних 
рад ) Сулиму А.О. здійснити організаційно-правові заходи щодо виходу районної 
ради зі складу засновників закладів освіти. 
             3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець). 

 
 
Голова районної ради    Андрій Сулим  

 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

1 – ше пленарне засідання 2 – га позачергова сесія  
VIII дем. СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ №24 
    від “24” грудня  2020р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Про вихід Львівської районної ради зі складу  

засновників закладів культури.  
 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення № 16 від 11.12.2020року «Про створення Львівської районної 
ради Львівської області», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з 
питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту від 23.12.2020, районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Вийти зі складу засновників закладів культури, в яких засновниками 

виступали: 
- Жовківська районна рада Львівської області ЄДРПОУ 25236844. 
- Пустомитівська  районна  рада Львівської області  ЄДРПОУ 04056374. 
- Кам’янка-Бузька районна  рада Львівської області ЄДРПОУ 25552663. 
- Городоцька районна  рада Львівської області ЄДРПОУ 25553585. 
- Перемишлянська районна  рада Львівської області ЄДРПОУ 22402992. 
2. Доручити голові районної ради (голові Комісії з реорганізації районних 

рад ) Сулиму А.О. здійснити організаційно-правові заходи щодо виходу районної 
ради зі складу засновників закладів культури. 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради  з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, 
взаємодії з правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець). 

 
 

Голова районної ради    Андрій Сулим  
 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

1 – ше пленарне засідання 2 – га позачергова сесія  
VIII дем. СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ №25 
    від “24” грудня  2020р.  

Про вихід Львівської районної ради зі складу засновника комунального 
некомерційного підприємства ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "РАВА-

РУСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (20763941). 
 

Розглянувши лист Рава-Руської міської ради №2030\02-09 від 
22.12.2020р про виступлення засновником комунального некомерційного 
підприємства ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "РАВА-РУСЬКА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ"  (20763941), відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об'єктів 
права державної та комунальної власності», рішення №16 від 11.12.2020 року 
«Про створення Львівської районної ради Львівської області», враховуючи 
висновки постійних комісій районної ради з питань депутатської діяльності, 
етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та 
регламенту і з питань комунальної власності від 23.12.2020,  районна рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Вийти зі складу засновника комунального некомерційного 

підприємства ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "РАВА-РУСЬКА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ"  (20763941). 

2. Передати майно, що належало комунальному некомерційному 
підприємству ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "РАВА-РУСЬКА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ"  (20763941) у комунальну власність Рава-Руської міської ради в 
установленому порядку.  

3. Доручити голові районної ради (голові Комісії з реорганізації районних 
рад) Сулиму А.О. здійснити організаційно-правові заходи щодо виходу 
районної ради зі складу засновника комунального некомерційного 
підприємства ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "РАВА-РУСЬКА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ"  (20763941). 

4. Комісії з реорганізації районних рад здійснити передачу-приймання 
майна спільної власності територіальних громад району у комунальну власність 
Рава-Руської міської ради відповідно до норм чинного законодавства.  

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 
районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, 
взаємодії з правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець), з питань 
комунальної власності (В.Махніцький) та з питань економіки, бюджету і 
фінансів (В.Костик). 

 
Голова районної ради    Андрій Сулим  



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

1 – ше пленарне засідання 2 – га позачергова сесія  
VIII дем. СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ №26 
    від “24” грудня  2020р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Про вихід Львівської районної ради зі складу засновника комунального 

некомерційного підприємства ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
«ЖОВКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (01996409). 

 
Розглянувши лист Жовківської міської ради №02.02/701 від 22.12.2020р 

про передачу функцій засновника комунального некомерційного підприємства 
ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЖОВКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ» (01996409) відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішення № 16 від 11.12.2020 року «Про створення 
Львівської районної ради Львівської області», враховуючи висновки постійних 
комісій районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання 
законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту і з питань 
комунальної власності від 23.12.2020,  районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Вийти зі складу засновника комунального некомерційного 

підприємства ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЖОВКІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (01996409). 

2. Доручити голові районної ради (Голові комісії з реорганізації районних 
рад) Сулиму А.О. здійснити організаційно-правові заходи щодо виходу районної 
ради зі складу засновника комунального некомерційного підприємства 
ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЖОВКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ» (01996409). 

3. Передати майно, що належало комунальному некомерційному 
підприємству ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЖОВКІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (01996409)  у комунальну власність 
Жовківської міської ради в установленому порядку. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 
районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, 
взаємодії з правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець) і з питань 
комунальної власності (В.Махніцький). 

 
 
Голова районної ради    Андрій Сулим  

 
 



УКРАЇНА  
ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 – ше пленарне засідання 2 – га позачергова сесія 
VIII дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ №27
    від “24” грудня  2020р. 

Про вихід Львівської районної ради зі складу засновника комунального 
некомерційного підприємства ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

"ПУСТОМИТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (01998035). 

Розглянувши лист Пустомитівської міської ради №02-15\1624 від 
22.12.2020р про виступлення засновником  комунального некомерційного 
підприємства ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ПУСТОМИТІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (01998035)  відповідно до статей 43, 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення № 16 від 
11.12.2020 року «Про створення Львівської районної ради Львівської області», 
враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань депутатської 
діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами 
та регламенту і з питань комунальної власності від 23.12.2020,  районна рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Вийти зі складу засновника комунального некомерційного підприємства

ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ПУСТОМИТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (01998035). 

2. Передати майно, що належало комунальному некомерційному
підприємству ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ПУСТОМИТІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (01998035)  у комунальну власність 
Пустомитівської  міської ради в установленому порядку.  

3. Доручити голові районної ради (голові Комісії з реорганізації районних
рад ) Сулиму А.О. здійснити організаційно-правові заходи щодо виходу районної 
ради зі складу засновника комунального некомерційного підприємства 
ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ПУСТОМИТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (01998035). 

4. Комісії з реорганізації районних рад здійснити передачу-приймання
майна спільної власності територіальних громад району у комунальну власність 
Пустомитівської  міської ради  відповідно до норм чинного законодавства.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець) і з питань комунальної 
власності (В.Махніцький). 

Голова районної ради Андрій Сулим 



 

 

 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

1 – ше пленарне засідання 2 – га позачергова сесія  
VIII дем. СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ №28 
    від “24” грудня  2020р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про передачу майна Городоцької районної ради  
Зимноводівській сільській раді. 

 
Враховуючи лист Зимноводівської  сільської ради  від 23.12.2020 року № 

2109-20, відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», п. 39 розділу VI 
Бюджетного кодексу України, рішення № 16 від 11.12.2020 року «Про створення 
Львівської районної ради Львівської області»,  враховуючи висновки постійних 
комісій районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання 
законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту і з питань 
комунальної власності від 23.12.2020,  районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Передати майно Суховільської амбулаторії загальної практики-сімейної 

медицини, власником якого є Городоцька районна рада, Зимноводівській сільській 
раді Львівського району Львівської області, Україна, 81110, село Зимна Вода, вул. 
Шухевича, 83, код ЄДРПОУ 04372282,  що знаходиться на її території, відповідно 
до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом 
України. 

2. Комісії з реорганізації районних рад здійснити передачу організацій за 
актами прийому-передачі.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної 
ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець) і з питань комунальної 
власності (В.Махніцький). 
 
 

Голова районної ради      Андрій Сулим 
 



УКРАЇНА  
ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 – ше пленарне засідання 2 – га позачергова сесія 
VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №29
    від “24” грудня  2020р. 

Про передачу організацій та майна Городоцької  районної ради 
 Городоцькій міській раді. 

Враховуючи лист Городоцької  районної державної адміністрації від 
21.12.2020 року № 52-1034/0/2-20, відповідно до частини 2 статті 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 
організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 
державних адміністрацій», п. 39 розділу VI Бюджетного кодексу України, 
рішення №16 від 11.12.2020 року «Про створення Львівської районної ради 
Львівської області», враховуючи висновки постійних комісій районної ради з 
питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту і з питань комунальної власності від 
23.12.2020,  районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати організації та майно, засновником яких є Городоцька
районна рада Городоцькій міській раді Львівського району Львівської області, 
Україна, 81500, Львівська обл., Львівський р-н, м. Городок, м-н. Гайдамаків, 6, 
код ЄДРПОУ 26269892, що знаходяться на її території, відповідно до 
розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом 
України згідно додатку. 

2. Комісії з реорганізації районних рад здійснити передачу організацій за
актами прийому-передачі. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, 
взаємодії з правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець) і з 
питань комунальної власності (В.Махніцький). 

Голова районної ради Андрій Сулим 



 

 

 
Додаток 
до рішення районної ради  
від 24.12.2020 № 29 

 
ПЕРЕЛІК  

організацій та майна спільної власності територіальних громад 
Городоцького району, засновником яких є Городоцька районна рада, що 

передаються Городоцькій міській раді. 
№ 
з/п 

Назва об'єкту Адреса місця-знаходження 
об'єкту 

Код 
ЄДРПОУ 

 
1. 

КНП «Городоцька 
центральна районна 

лікарня»  

81500,м. Городок,  
вул. Коцюбинського, 18 
 

01997863 

2. КНП «Городоцький 
районний центр 

первинної медичної 
допомоги» 
-АЗПСМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ФАПИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81500, м. Городок,  
вул. Львівська, 3 
 
 
 м.Городок; 
 №1 м. Городок; 
 с. Градівка; 
 с. Добряни; 
 с. Заверещиця; 
 с. Керниця; 
 с. Мшана; 
 с. Родатичі; 
 с. Бартатів. 
  
 с. Братковичі; 
 с. Велика Калинка; 
 с. Вовчухи; 
 с. Галичани; 
 с. Годвишня; 
 с. Долиняни; 
 с. Дроздовичі; 
 с. Дубаневичі; 
 с. Зелений Гай; 
 с. Лісновичі; 
 с. Мавковичі; 
 с. Мильчиці; 
 с. Милятин; 
 с. Повітно; 
 с. Путятичі; 
 с. Речичани; 
 с. Тучапи; 
 с. Угри; 

40626575 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 с. Черляни; 
 с. Шоломиничі. 

3. КНП « Городоцька
районна стоматологічна 

поліклініка» 

81500, м. Городок, 
вул. Львівська, 13 

22360199 

Заступник голови районної ради Марта Ільчишин 



УКРАЇНА  
ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 – ше пленарне засідання 2 – га позачергова сесія 
VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №30
    від “24” грудня  2020р. 

Про передачу організацій та майна Городоцької  районної ради 
Комарнівській міській раді. 

Враховуючи лист Комарнівської міської ради від 22.12.2020 року № 328, 
відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування і районних державних адміністрацій», п. 39 розділу VI 
Бюджетного кодексу України, рішення Львівської районної ради  № 16 від 
11.12.2020 року «Про створення Львівської районної ради Львівської області», 
враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань депутатської 
діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними 
органами та регламенту і з питань комунальної власності від 23.12.2020, 
районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати будівлі та майно, власником яких є Городоцька районна рада,
Комарнівській міській раді Львівського району Львівської області, Україна, 
81562, Львівська обл., Львівський р-н, м. Комарно, вул. Січових Стрільців, 34, 
код ЄДРПОУ 26411516, що знаходяться на її території, відповідно до 
розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом 
України згідно додатку. 

2. Комісії з реорганізації районних рад здійснити передачу організацій за
актами прийому-передачі. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець) і з питань 
комунальної власності (В.Махніцький). 

Голова районної ради Андрій Сулим 



 

 

 
Додаток 
до рішення районної ради  
від 24.12.2020 №30 

 
ПЕРЕЛІК  

будівель та майна спільної власності територіальних громад 
Городоцького району, засновником яких є Городоцька районна рада, 

що передаються Комарнівській міській раді. 
№ 
з/п 

Назва об'єкту Адреса місця-знаходження 
об'єкту 

Код 
ЄДРПОУ 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

- будівлі та майно 
-АЗПСМ 

 
 

-ФАПИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
м. Комарно; 
 с. Нове Село.  
 
 с. Андріанів; 
 с. Березець; 
 с. Бучали; 
 с. Грімне; 
 с. Катериничі; 
 с. Кліцко; 
 с. Лівчиці; 
 с. Монастирець; 
 с. Мости; 
 с. Переможне; 
 с. Підзвіринець; 
 с. Татаринів; 
 с. Тулиголове. 

40626575 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Заступник голови районної ради    Марта Ільчишин 
 



УКРАЇНА  
ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 – ге пленарне засідання 2 – га позачергова сесія 
VIII дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ №31
    від “30” грудня  2020р. 

Про районний бюджет 
Львівського району на 2021 рік. 

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2020 рік",  п. 17 ч. першої статті 
43, ст.44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань планування 
бюджету, фінансів та економічної політики від 23.12.2020, районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2021 рік:
1.1.  Доходи районного бюджету в сумі 1719,5 тис. грн., у тому числі 

доходи загального фонду бюджету – 1719,5 тис. грн., згідно з додатком 1 до 
цього рішення. 

1.2. Видатки районного бюджету в сумі 1719,5 тис. грн., у тому числі 
видатки загального фонду бюджету – 1719,5 тис. грн.. 

1.3.  Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 
20  тис.грн., що становить 1,2 відсотка видатків загального фонду районного 
бюджету, визначених  пунктом 1.2. згідно додатку 2 до цього рішення. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Визначити на 2021 рік захищеними видатками районного  бюджету
відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України видатки загального фонду 
на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; 
нарахування на заробітну плату; 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 
поточні трансферти населенню; 
поточні трансферти місцевим бюджетам. 
4. У процесі виконання районного бюджету в межах його загального

обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених 
бюджетних призначень головному розпоряднику  коштів районного  бюджету 
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за загальним і спеціальним фондами,  а також розподіл та перерозподіл 
затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням 
вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за 
погодженням з постійною комісією з питань  економіки, бюджету і фінансів. 

5. Головним розпорядникам коштів районного бюджету :
5.1.Використовувати енергоносії у фізичних розмірах, виходячи з обсягів 

відповідних бюджетних призначень. 
5.2.  Дотримуватися режиму пріоритетності, обґрунтованості витрат та 

економії бюджетних коштів. 
5.3. Забезпечити в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці 

відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та 
розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за енергоносії 
та послуги зв’язку в межах затверджених кошторисних призначень. 

5.4. З метою ефективного використання коштів  районного бюджету 
забезпечити дотримання  штатної  чисельності працівників апарату ради, не 
допускаючи її збільшення, та в межах затверджених асигнувань на оплату 
праці. 

5.5. Забезпечити дотримання  помісячного розподілу кошторисних 
призначень  загального фонду районного бюджету. 

 5.6.  У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до 
бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і 
видаткам найменувань та кодів класифікації, враховувати такі зміни під час 
складання та виконання розпису районного бюджету на 2021 рік. 

5.7. Здійснювати фінансування видатків на інші напрямки використання 
за умови відсутності протермінованої  заборгованості із виплати заробітної 
плати, оплати за енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ.  

6. Зміни до планових показників за доходами вносити відповідно до
фактичних надходжень податків і зборів в межах затвердженого обсягу на 2021 
рік. 

7. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
8. Рішення набирає чинність з 01.01.2021 року.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію

районної ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної політики 
(В.Костик). 

Голова районної  ради               Андрій Сулим 



Додаток 1
до рішення районної ради
від 30.12.2020 №31

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження  33 900,00 33 900,00 0,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості  

33 900,00 33 900,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  33 900,00 33 900,00 0,00 0,00

11020200
Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності 

33 900,00 33 900,00 0,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  1 685 600,00 1 685 600,00 0,00 0,00

21000000
Доходи від власності та підприємницької 
діяльності  

11 900,00 11 900,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження  11 900,00 11 900,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 11 900,00 11 900,00 0,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 

1 535 200,00 1 535 200,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 535 200,00 1 535 200,00 0,00 0,00

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

221 100,00 221 100,00 0,00 0,00

22012500
Плата за надання інших адміністративних 
послуг

119 200,00 119 200,00 0,00 0,00

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень 

1 194 900,00 1 194 900,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження  138 500,00 138 500,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження  138 500,00 138 500,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження  138 500,00 138 500,00 0,00 0,00

Усього доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів)

1 719 500,00 1 719 500,00 0,00 0,00

X Разом доходів 1 719 500,00 1 719 500,00 0,00 0,00

Заступник голови районної ради Марта Ільчишин

ДОХОДИ
районного  бюджету на 2021 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього у тому числі 
бюджет розвитку



Додаток 2
до рішення районної ради
від 30.12.2020 №31

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів

0,00 0,00 0,00 0,00

208100 На початок періоду 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
X Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 0,00 0,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 0,00 0,00 0,00
602100 На початок періоду 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
X Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00

Заступник голови районної ради Марта Ільчишин

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

ФІНАНСУВАННЯ
районного бюджету на 2021 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 



Додаток 3
до рішення районної ради
від 30.12.2020 №31

(код бюджету) (грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Львівська районна рада 1 719 500,00 1 719 500,00 1 200 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 719 500,00
0110000 Львівська районна рада 1 719 500,00 1 719 500,00 1 200 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 719 500,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

1 719 500,00 1 719 500,00 1 200 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 719 500,00

X X X УСЬОГО 1 719 500,00 1 719 500,00 1 200 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 719 500,00

Заступник голови районної ради

Спеціальний фонд

усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживан

ня

з них

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергоносії

Марта Ільчишин

РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2021 рік

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитк

у

Разом
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку



УКРАЇНА  
ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 – ше пленарне засідання 2 – га позачергова сесія 
VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №32
    від “30” грудня  2020р. 

Про внесення змін до порядку денного 2-ї позачергової 
 сесії Львівської районної ради.  

     Заслухавши пропозиції голови постійної комісії районної ради з питань 
депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту Р.Домашовця стосовно внесення змін до 
порядку денного 2-ї позачергової сесії Львівської районної ради, керуючись 
статтею 43 Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 
1997 року, районна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до порядку денного 2-ї позачергової сесії Львівської
районної ради, доповнивши його наступними пунктами: 

      1.1. Про вихід районної ради зі складу засновника комунального 
підприємства «ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» 
(32475100). 

      1.2. Про вихід районної ради зі складу засновника комунального 
підприємства ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ 
АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО"  (33087502). 

      1.3. Про припинення юридичної особи – КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА "СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ  "ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ (34650652)  шляхом ліквідації. 

      1.4. Про припинення юридичної особи – КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 
"ЖОВКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО  РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ" ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
(43829750) шляхом ліквідації. 

      1.5. Про вихід районної ради зі складу засновника комунального 
некомерційного підприємства «КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ» (01996326). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, 
взаємодії з правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець). 

    Голова районної ради Андрій Сулим 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

2 – ге пленарне засідання 2 – га позачергова сесія  
VIII дем. СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ №33 
    від “30” грудня  2020р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про вихід районної ради зі складу засновника комунального підприємства 

«ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»  
(32475100). 

 
Розглянувши лист Городоцької міської ради (вх.№87 від 29.12.2020) щодо 

передачі прав засновника комунального підприємства «ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ 
БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»  (32475100), відповідно до статей 43, 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Львівської 
районної ради від 11.12.2020 №16 «Про створення Львівської районної ради 
Львівської області», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань 
депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту від 30.12.2020, районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
             1. Вийти зі складу засновника комунального підприємства «ГОРОДОЦЬКЕ 
РАЙОННЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»  (32475100). 

2. Передати права засновника комунального підприємства «ГОРОДОЦЬКЕ 
РАЙОННЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»  (32475100) Городоцькій 
міські раді. 

3. Передати майно, що належало комунальному підприємству 
«ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»  (32475100)  
у комунальну власність Городоцької міської ради в установленому порядку.  
             4. Доручити голові районної ради (голові Комісії з реорганізації районних 
рад ) Сулиму А.О. здійснити організаційно-правові заходи щодо виходу районної 
ради зі складу засновника комунального підприємства  «ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ 
БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»  (32475100). 

5. Комісії з реорганізації районних рад здійснити передачу-приймання 
майна спільної власності територіальних громад району у комунальну власність 
Городоцької міської ради  відповідно до норм чинного законодавства.  
             6.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець). 

 
Голова районної ради    Андрій Сулим  

 



УКРАЇНА  
ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 – ге пленарне засідання 2 – га позачергова сесія 
VIII дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ №34
    від “30” грудня  2020р. 

Про вихід районної ради зі складу засновника комунального підприємства 
ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ 

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО"  (33087502). 

Розглянувши лист Городоцької міської ради (вх.№87 від 29.12.2020) щодо 
передачі прав засновника комунального підприємства ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ "ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО"  
(33087502), відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішення Львівської районної ради від 11.12.2020 №16 
«Про створення Львівської районної ради Львівської області», враховуючи 
висновок постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, етики, 
дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту від 
30.12.2020, районна рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Вийти зі складу засновника комунального підприємства ГОРОДОЦЬКОЇ

РАЙОННОЇ РАДИ "ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ АРХІТЕКТУРНО- 
ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО"  (33087502). 

2. Передати права засновника комунального підприємства ГОРОДОЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ "ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ АРХІТЕКТУРНО- 
ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО"  (33087502) Городоцькій міські раді. 

3. Передати майно, що належало комунальному підприємству
ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ АРХІТЕКТУРНО- 
ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО"  (33087502)  у комунальну власність Городоцької міської 
ради в установленому порядку.  

4. Доручити голові районної ради (голові Комісії з реорганізації районних
рад ) Сулиму А.О. здійснити організаційно-правові заходи щодо виходу районної 
ради зі складу засновника комунального підприємства  ГОРОДОЦЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ "ГОРОДОЦЬКЕ РАЙОННЕ АРХІТЕКТУРНО- 
ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО"  (33087502). 

5. Комісії з реорганізації районних рад здійснити передачу-приймання
майна спільної власності територіальних громад району у комунальну власність 
Городоцької міської ради  відповідно до норм чинного законодавства.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, 
взаємодії з правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець). 

Голова районної ради Андрій Сулим 



УКРАЇНА  
ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 – ге пленарне засідання 2 – га позачергова сесія 
VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №35
    від “30” грудня  2020р. 

Про припинення юридичної 
особи – КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ" 
ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (34650652)  шляхом ліквідації. 

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.59 Господарського кодексу України, ст.ст.104, 105, 110-112 Цивільного 
кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань 
депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними 
органами та регламенту і з питань охорони здоров’я та соціального захисту, з прав 
дитини та учасників бойових дій від 30.12.2020,  районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити юридичну особу – комунальне підприємство "СОЦІАЛЬНІ
ГАРАНТІЇ" ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  (34650652) шляхом ліквідації. 

2. Утворити ліквідаційну комісію з припинення комунального підприємства
"СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ" ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  та затвердити її 
склад згідно з додатком.  

3. Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії:
Україна, 81100, Львівська обл., Пустомитівський р-н, місто Пустомити, вулиця 
ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 11. 

4. Доручити:
4.1. Голові ліквідаційної комісії Савці Тарасу Петровичу протягом трьох 

робочих днів з дати прийняття рішення повідомити орган, що здійснює державну 
реєстрацію, про припинення юридичної особи – комунального підприємства 
"СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ" ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, шляхом 
ліквідації. 

4.2. Ліквідаційній комісії здійснити відповідно до вимог чинного 
законодавства організаційно-правові заходи, пов’язані з ліквідацією комунального 
підприємства "СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ" ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, 
надати районній раді проміжний та ліквідаційний баланси для затвердження.  

5. Встановити двомісячний строк пред’явлення кредиторами своїх вимог з дати
оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи 
шляхом ліквідації.   



6. Організацію виконання цього рішення покласти на комісію по ліквідації
комунального підприємства  "СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ" ПУСТОМИТІВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ.  

7. Майнові  активи та основні засоби,   грошові кошти,  які знаходяться на
рахунках комунального підприємства  "СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ" 
ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ передати Львівській районній раді. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, 
взаємодії з правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець) і з питань 
охорони здоров’я та соціального захисту, з прав дитини та учасників бойових дій 
(Л.Гера). 

Голова районної ради                     Андрій Сулим 



   Додаток 
до рішення районної ради 
від 30.12.2020  №35 

Склад 
ліквідаційної комісії комунального підприємства  "СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ" 

ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (34650652)   
Прізвище імя по-батькові  Ідентифікаційний номер Посада в комісії 

Савка Тарас Петрович, 
директор комунального 
підприємства «Соціальні 
гарантії» 
Пустомитівської 
районної ради 

2528006830 голова комісії 

Карпяк Вікторія 
Валентинівна, головний 
бухгалтер комунального 
підприємства «Соціальні 
гарантії» 
Пустомитівської 
районної ради 

2827809029 член комісії 

Браташ Ольга 
Володимирівна, член 
постійної комісії 
Львівської районної ради 
з питань охорони 
здоров’я та соціального 
захисту, з прав дитини та 
учасників бойових дій 

2924814181 член комісії 

Заступник голови районної ради               Марта Ільчишин 



УКРАЇНА  
ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 – ге пленарне засідання 2 – га позачергова сесія 
VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №36
    від “30” грудня  2020р. 

Про припинення юридичної особи – КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 
"ЖОВКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО  РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ" ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  (43829750) шляхом ліквідації. 

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.59 Господарського кодексу України, ст.ст.104, 105, 110-112 
Цивільного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії районної 
ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії 
з правоохоронними органами та регламенту від 30.12.2020, районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити юридичну особу – комунальну установу "ЖОВКІВСЬКИЙ
ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ" 
ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (43829750) 
шляхом ліквідації. 

2. Утворити ліквідаційну комісію з припинення комунальної установи
"ЖОВКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ" ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(43829750) та затвердити її склад згідно з додатком.  

3. Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії:
Україна, 80300, Львівська обл., Жовківський р-н, місто Жовква, вул. Львівська, 
будинок 40. 

4. Доручити:
4.1. Голові ліквідаційної комісії Солтис Надії Іванівні протягом трьох 

робочих днів з дати прийняття рішення повідомити орган, що здійснює 
державну реєстрацію, про припинення юридичної особи – комунальної 
установи "ЖОВКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ" ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (43829750), шляхом ліквідації. 

4.2. Ліквідаційній комісії здійснити відповідно до вимог чинного 
законодавства організаційно-правові заходи, пов’язані з ліквідацією 
комунальної установи "ЖОВКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ" ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   (43829750), надати районній раді проміжний та 
ліквідаційний баланси для затвердження.  



5. Встановити двомісячний строк пред’явлення кредиторами своїх вимог
з дати оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної 
особи шляхом ліквідації.   

6. Організацію виконання цього рішення покласти на комісію по
ліквідації комунальної установи "ЖОВКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ" ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   (43829750).  

7. Майнові  активи та основні засоби, грошові кошти  які знаходяться на
рахунках комунальної установи "ЖОВКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ" ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   (43829750) передати Львівській районній раді. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, 
взаємодії з правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець). 

Голова районної ради              Андрій Сулим 



Додаток 
до рішення  
районної ради  
від 30.12.2020 № 36 

Склад 
ліквідаційної комісії комунальної установи "ЖОВКІВСЬКИЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ" 
ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   (43829750) 

Прізвище імя по-батькові  Ідентифікаційний номер Посада в комісії 

Солтис Надія Іванівна, 
керуюча справами 
виконавчого апарату 
Жовківської районної 
ради 

2665209180 голова комісії 

Пилипець Марія 
Михайлівна, начальник 
відділу бухгалтерського 
обліку, звітності та 
матеріального 
забезпечення – головний 
бухгалтер виконавчого 
апарату Жовківської 
районної ради 

2823913487 член комісії 

Пущинський Василь 
Федорович, начальник 
інформаційно-
аналітичного відділу 
виконавчого апарату 
Жовківської районної 
ради 

2240818871 член комісії 

Заступник голови районної ради              Марта Ільчишин



УКРАЇНА  
ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 – ге пленарне засідання 2 – га позачергова сесія 
VIII дем. СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ №37
    від “30” грудня  2020р. 

Про вихід районної ради зі складу засновника комунального некомерційного 
підприємства «КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» 

(01996326). 

Відповідно  до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», рішення Львівської районної ради від 11.12.2020 №16 «Про створення 
Львівської районної ради Львівської області», враховуючи висновки постійних 
комісій районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання 
законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту і з питань 
охорони здоров’я та соціального захисту, з прав дитини та учасників бойових дій 
від 30.12.2020, районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Вийти зі складу засновника комунального некомерційного підприємства
«КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (01996326). 

2. Передати права засновника комунального некомерційного підприємства
«КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (01996326) 
Кам’янка – Бузькій міській раді.  

3. Доручити голові районної ради (голові Комісії з реорганізації районних
рад ) Сулиму А.О. здійснити організаційно-правові заходи щодо виходу районної 
ради зі складу засновника комунального некомерційного підприємства 
«КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (01996326). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту (Р.Домашовець) і з питань охорони 
здоров’я та соціального захисту, з прав дитини та учасників бойових дій (Л.Гера). 

Голова районної ради Андрій Сулим 
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