
 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №95 
    від “25” червня  2021р.  

 
 
 
 
 

Про порядок денний 6-ї чергової 
сесії Львівської районної ради 

 
 Львівська районна рада восьмого скликання 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Затвердити такий порядок денний 6-ї  чергової сесії районної ради: 
1. Про звернення Львівської районної ради. 
2. Про інформацію Франківської окружної прокуратури міста Львова про 

стан законності на території Львівського району Львівської області. 
3. Про інформацію Галицької окружної прокуратури міста Львова про стан 

законності на території Львівського району Львівської області. 
4. Про інформацію Жовківської окружної прокуратури про стан законності на 

території Львівського району Львівської області. 
5. Про затвердження районної цільової програми щодо організації та 

проведення протокольних і масових заходів Львівської районної ради у 2021-2022 
роках. 

6. Про затвердження районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівському районі 
Львівської області на 2021рік. 

7. Про затвердження районної програми виконання централізованих заходів 
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 
про права дитини» службою у справах дітей Львівської райдержадміністрації у 
Львівському районі на 2021 рік щодо захисту прав дітей різних категорій. 

8. Про затвердження програми підтримки учасників АТО/ООС, сімей 
загиблих, померлих учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні Львівського району 
на 2021 рік. 

9. Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності у 
Львівському районі на 2021 рік. 

10. Про затвердження програми розвитку архівної справи та оцифрування 
архівних документів Львівського району на 2021 рік. 

11. Про затвердження програми підтримки розвитку територій Львівського 
району на 2021 рік. 



12. 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». 

13. Про затвердження договору про міжбюджетний трансферт (субвенцію). 
14. Про виплату заробітної плати голові та заступнику голови Львівської 

районної ради за грудень 2020 року. 
15. Про затвердження передавального акту майна, активів та зобов’язань 

Жовківської районної ради Львівській районній раді. 
16. Про затвердження передавального акту майна, активів та зобов’язань 

Городоцької районної ради Львівській районній раді. 
17. Про затвердження передавального акту майна, активів та зобов’язань  

Пустомитівської районної ради Львівській районній раді. 
18. Про прийняття Львівською районною радою в оренду частини нежитлових 

приміщень по вул. Львівській, 40 м.Жовква. 
19. Про прийняття Львівською районною радою в оренду нежитлових 

приміщень по вул. В. Липинського, 11 м.Львів.  
20. Про надання дозволу КНП «Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня» 

на передачу в оренду нерухомого майна. 
21. Про безоплатну передачу Кам`янка-Бузькій міській раді ½ частини 

нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: Львівська область, м.Кам`янка-Бузька, 
вул. І. Франка, 14а.  

22. Про погодження передачі з балансу КНП «Кам'янка-Бузька центральна 
районна лікарня» на баланс Новояричівської селищної ради об`єкта незавершеного 
будівництва «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у смт. 
Запитів Кам'янка-Бузького району по вул.Київській, 119 Львівської області» та 
проектно-кошторисної документації. 

23. Про розподіл майна Перемишлянської районної ради Львівської області.  
24. Про передачу із спільної власності територіальних громад Городоцького 

району Львівської області  майна  в комунальну власність Городоцької територіальної 
громади  в особі Городоцької міської  ради. 

25. Про внесення змін до пункту 1 рішення Львівської районної ради від 
26.04.2021 №94 «Про делегування повноважень Львівської районної ради Львівській 
районній держадміністрації». 

26. Про припинення юридичної особи – «МІСЦЕВИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ 
ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ» (35867608) шляхом ліквідації. 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
с.Артищів Городоцького району Львівської області . 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
с.Речичани Городоцького району Львівської області . 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
с.Сокільники Пустомитівського району Львівської області (внесення змін). 

30. Про вихід районної ради зі складу засновника комунального підприємства 
«ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (01996504). 

31. Різне.  
 
Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 



  

 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №96 
    від “25” червня  2021р.  

Про звернення Львівської районної ради 
 

Розглянувши звернення депутатських фракцій у Львівській районній раді:  
Об’єднання «Самопоміч» (вх.№923 від 22.06.2021), ВО «Свобода» (вх.№924 від 
22.06.2021), «Голос» (вх.№931\125 від 25.06.2021), звернення постійної комісії 
Львівської районної ради з питань інформаційної політики, духовності, освіти 
та науки, спорту і молоді, підготовлене за підсумками розгляду колективної 
заяви батьків учнів Щирецької ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів (вх.№14-З від 
08.06.2021,всього 115 підписів), керуючись частиною другою статті 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997,  Львівська 
районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

  
1.Прийняти звернення Львівської районної ради до: 
1.1. Президента України щодо ветування законопроектів №5554 та 

№5554-1 щодо відтермінування набрання чинності норм закону про 
обов’язкове демонстрування фільмів та проведення культурно-мистецьких 
заходів державною мовою, в разі їх прийняття на пленарному засіданні 
Верховної Ради України, згідно з додатком №1. 

1.2. Президента України про позбавлення громадянства України  
незаконно обраного народного депутата України Аксьонова Андрія 
Анатолійовича, згідно з додатком №2. 

1.3.  Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-
міністра України, Міністра освіти і науки України, голови Львівської обласної 
державної адміністрації та голови Львівської обласної ради щодо сприяння 
процесу реконструкції спортивного залу Щирецької ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів 
Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області, згідно з 
додатком №3. 

1.4. Правоохоронних органів щодо справи пам’яткоохоронця Василя 
Петрика, згідно з додатком №4. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради 
А.Сулима. 
 

Голова районної ради      Андрій СУЛИМ 



  
 
 
Додаток №1 
до рішення районної ради 
від 25.06.2021 №96 
 

Звернення   
до Президента України щодо ветування законопроектів №5554 та №5554-1 
щодо відтермінування набрання чинності норм закону про обов’язкове 
демонстрування фільмів та проведення культурно-мистецьких заходів 
державною мовою, в разі їх прийняття на пленарному засіданні Верховної 
Ради України 
  

Вже 2 роки як набув чинності Закон України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної». Він  вступає у дію поступово і 
показує чудові результати.  

Всі пам’ятають як важко було досягти компромісу. Тодішні народні 
депутати приклали чималих зусиль, щоб законопроект все ж прийняли.  

Народні депутати Верховної Ради VIII скликання погоджували, 
вдосконалювали та проговорювали кожен пункт закону із десятками 
громадських організацій та сотнями громадських діячів. Багато пунктів 
довелось викинути, аби уникнути суперечок із нацменшинами. Тоді було 
досягнуто компромісу. 

Але чомусь питання української мови знову стоїть на порядку денному у 
Верховній Раді України. Деякі народні депутати хочуть звільнити телебачення 
та радіо від наступного етапу закону - озвучувати фільми та серіали 
українською мовою на українських каналах. Мова йде про законопроекти 
№5554 та №5554-1. 

Сьомий рік  триває російсько-українська війна.  А дві третини усіх серіалів 
на провідних українських телеканалах досі демонструються мовою країни-
агресора. 

Усвідомлюючи вплив, який має телебачення та радіо на формування 
інформаційного та культурного простору, ми, депутати Львівської районної  
ради Львівської області, вимагаємо ветувати законопроекти №5554 та №5554-1 
щодо відтермінування набрання чинності норм закону про обов’язкове 
демонстрування фільмів та проведення культурно-мистецьких заходів 
державною мовою, в разі їх прийняття на пленарному засіданні Верховної Ради 
України. 

 
Прийняте на 6-й черговій сесії Львівської районної ради Львівської 

області  25.06. 2021 року. 
 
Заступник голови районної ради                              Марта ІЛЬЧИШИН 

 
 
 
 



  
Додаток №2 
до рішення районної ради 
від 25.06.2021 №96 

 
 

Звернення  
до Президента України про позбавлення громадянства України  незаконно 
обраного народного депутата України Аксьонова Андрія Анатолійовича   
 

28 березня 2021 року на проміжних виборах народних депутатів України 
в одномандатному виборчому окрузі № 50 переміг Аксьонов Андрій 
Анатолійович. 

Відповідно до інформації, розміщеної на інтернет-ресурсі 
https://www.radiosvoboda.org/a/aksyonov-rossiyskiy-passport-sbu/31194933.html, 
«За даними «Донбас.Реалії» Служба безпеки України ще до виборів зверталася 
до Центральної виборчої комісії з інформацією про подвійне громадянство 
мера Добропілля – Аксьонова А.А.». 

Як вказував член Центральної виборчої комісії Юрій Мірошниченко: «Не 
спростовуємо, очевидно, що не спростовуємо. Дійсно, у нас було 
попередження, інформація певна, зміст її я не можу розкривати, знову ж таки, 
бо вона була для службового користування і я не маю таких повноважень. Але 
ви розумієте, в чому є нюанс: нюанс полягає в тому, що ця інформація ніяк не 
може бути використана Центральною виборчою комісією, тому що ми не є 
орган реагування на факт наявності або відсутності громадянства. Вимога – не 
мати громадянства іншої країни не міститься у виборчому кодексі. І ми не 
можемо перевіряти або навіть брати до уваги, за своїми повноваженнями, цю 
інформацію».  

Як відомо, у 2014 році Аксьонов А.А. в інтересах держави-агресора -  
Московії організовував «референдум ДНР» у селищі Новодонецьке (околиця 
Добропілля), де тоді був селищним головою. У мережі YouTube є  відео з 
Новодонецького (https://www.youtube.com/watch?v=Y10Fh4JpfbE&t=3s), де 
прихильники «ДНР» з сусідніх містечок дякують Аксьонову А.А. за те, що він 
організував «референдум», та скаржаться на своїх міських голів, які не стали 
займатися сепаратизмом і «не дали їм проголосувати». 

Про можливе російське громадянство Аксьонова А.А. вперше стало  
відомо у 2017 році. Тоді народний депутат Лубінець Д.В. демонстрував заяву, 
написану, за його словами, особисто Аксьоновим А.А., про отримання паспорта 
Російської Федерації. 

У мережі Інтернет у вільному доступі можна знайти номер та серію 
паспорта громадянина Російської Федерації Аксьонова А.А. та інформацію про 
те, що він отримав паспорт громадянина Російської Федерації 25.06.2014 року, 
тобто у віці 43 років. 

Відповідно до інформації «Главное управление по вопросам миграции 
МВД Росии», паспорт серії 0914, № 200937 «даний паспорт  не действительний 
(истек срок дейстия). 

https://www.radiosvoboda.org/a/aksyonov-rossiyskiy-passport-sbu/31194933.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y10Fh4JpfbE&t=3s


  
Згідно з законодавством Російської Федерації внутрішній паспорт 

громадянина Російської Федерації має термін дії і по досягненню 45-річного 
віку паспорт автоматично стає недійсним.  

Станом на сьогодні через офіційну базу платників податків Росії можна 
перевірити наявність ідентифікаційного номеру за номером та серією паспорта 
громадянина Російської Федерації. 

Відповідно до даних  офіційного сайту «Федеральная налоговая служба» 
https://service.nalog.ru/inn.do - «ИНН: 920454439413» належить Аксенову 
Андрею Анатольевичу, 02.02.1971 года рождения,  Вид документа, 
удостоверяющего личность: Паспорт гражданина Российской Федерации».  

Згідно з даними  офіційного сайту Федеральная налоговая служба у 
розділі «Недействительние ИНН физических лиц»: «ИНН: 920454439413», який 
належить Аксьонову А.А. не найден» (скріншот додається). 

Таким чином, є підстави вважати, що Аксьонов А.А. після досягнення 45 
років замінив паспорт громадянина Російської Федерації на новий, оскільки 
ідентифікаційний код фізичної особи є дійсним. 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про громадянство України» 
підставою припинення громадянства України, зокрема є втрата громадянства 
України. Згідно зі статтею 19 вказаного Закону підставами для втрати 
громадянства України є, зокрема, добровільне набуття громадянином України 
громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг 
повноліття. 

Згідно зі статтею 22 вказаного Закону, Президент України приймає 
рішення і видає укази відповідно до Конституції України і цього Закону про 
прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України; 

Враховуючи викладене, ми, депутати Львівської районної ради Львівської 
області, просимо вжити заходів реагування у межах Ваших повноважень щодо 
позбавлення громадянства України  незаконно обраного народного депутата 
України Аксьонова Андрія Анатолійовича, 02.02.1971 року народження. 

 
Прийняте на 6-й черговій сесії Львівської районної ради Львівської  

області  25.06. 2021 року. 
 
 
Заступник голови районної ради                              Марта ІЛЬЧИШИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://service.nalog.ru/inn.do


  
Додаток №3 
до рішення районної ради 
від 25.06.2021 №96 

 
Звернення  

до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 
України, Міністра освіти і науки України, голови Львівської обласної 
державної адміністрації та голови Львівської обласної ради щодо сприяння 
процесу реконструкції спортивного залу Щирецької ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів 
Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області 

 
Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, 

висловлюємо занепокоєння тим, що учні Щирецької ЗОШ №2 І - III ступенів 
Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області впродовж 
2016 - 2021 навчальних років не мають повноцінної можливості на належному 
рівні відвідувати уроки фізичної культури та Захисту Вітчизни відповідно до 
вимог Міністерства освіти і науки України, оскільки від початку 2016 року 
почалося руйнування будівлі спортивного залу, який дотепер перебуває в 
аварійному стані. 

Приміщення школи функціонує з 1939 року. У навчальному закладі 
навчаються 367 учнів, а також діти з особливими потребами. Випускники 
школи завжди досягають високих результатів, вступають у вищі навчальні 
заклади та стають переможцями численних Міжнародних, Всеукраїнських 
конкурсів, предметних олімпіад. Також, школярі регулярно отримують найвищі 
бали під час проходження ЗНО з різних навчальних предметів. 

Багато випускників школи вже навчаються у Львівському державному 
університеті фізичної культури, Харківському національному університеті 
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Львівському національному медичному 
університеті імені Данила Галицького, де пріоритетною дисципліною є фізична 
підготовка майбутнього спеціаліста. Тому, потреба у новому спортивному залі 
є першочерговою для майбутніх вступників, майбутніх захисників нашої 
держави також! 

У час боротьби з COVID - 19 учнівська молодь особливо потребує 
зміцнення власного здоров’я, удосконалення фізичного стану організму, 
школярі повинні бути всебічно розвинутими, активними та здоровими членами 
суспільства міцної держави. 

З огляду на вище викладене, наполегливо просимо допомогти у вирішенні 
даної проблеми та сприяти процесу реконструкції спортивного залу Щирецької 
ЗОШ №2 І - III ступенів Щирецької селищної ради Пустомитівського району 
Львівської області. 

 
Прийняте на 6-й черговій сесії Львівської районної ради Львівської 

області  25.06. 2021 року. 
 
 

Заступник голови районної ради   Марта  ІЛЬЧИШИН 
 



  
 
Додаток №4 
до рішення районної ради 
від 25.06.2021 №96 
 

Звернення 
до правоохоронних органів щодо справи 

пам’яткоохоронця Василя Петрика 
 

 
Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, вимагаємо 

чесного і неупередженого розслідування кримінальної справи проти 
пам’яткоохоронця Василя Петрика.  

Його звинувачують в умисних злочинних діях з метою привласнення 
державних коштів під час робіт в історико-культурному парку «Древній 
Звенигород». 

Проте нас непокоїть, що ця справа може бути політично вмотивованою 
через активну позицію Василя Петрика щодо збереження унікальної для 
Львівщини пам’ятки — Миколаївської фортеці.  

З огляду на вищезазначене, ми вимагаємо у правоохоронних органів 
провести максимально прозоре і неупереджене розслідування, а від судових 
органів забезпечити об'єктивний публічний та неупереджений розгляд справи 
Василя Петрика. 

 

Прийняте на 6-й черговій сесії Львівської районної ради Львівської 
області  25.06. 2021 року. 

 
 

Заступник голови районної ради   Марта  ІЛЬЧИШИН 
 

 
 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №97 
    від “25” червня  2021р.  

 
Про інформацію Франківської окружної прокуратури міста Львова про 

стан  законності на території Львівського району Львівської області 
 

Заслухавши інформацію керівника Франківської окружної прокуратури 
міста Львова С.Янчишина про стан законності на території Львівського району 
Львівської області, керуючись підпунктом 36) пункту 1 статті 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року,  
враховуючи висновок постійної комісії з питань депутатської діяльності,  
етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та 
регламенту від 25.06.2021, Львівська районна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Інформацію  керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова 
Янчишина Сергія Володимировича про стан законності на території 
Львівського району (Львівська міська територіальна громада: Залізничний, 
Сихівський, Франківський райони міста Львова, смт.Рудне, села: Підрясне, 
Рясне-Руське) Львівської області прийняти до відома.  
 
 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №98 
    від “25” червня  2021р.  

Про інформацію Галицької окружної прокуратури міста Львова  
про стан  законності на території Львівського району Львівської області 

 
Заслухавши інформацію керівника Галицької окружної прокуратури міста 

Львова І.Ольшанецького про стан законності на території Львівського району 
Львівської області, керуючись підпунктом 36) пункту 1 статті 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року,  
враховуючи висновок постійної комісії з питань депутатської діяльності,  
етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та 
регламенту від 25.06.2021, Львівська районна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Інформацію  керівника Галицької окружної прокуратури міста Львова 
Ольшанецького Ігоря Володимировича про стан законності на території 
Львівського району (Львівська міська територіальна громада: Галицький, 
Личаківський, Шевченківський райони міста Львова, міста: Винники, Дубляни, 
смт.Брюховичі, села: Лисиничі, Підбірці, Великі Грибовичі, Воля-Гомулецька, 
Гряда, Завадів, Зарудці, Зашків, Збиранка, Малехів, Малі Грибовичі, Малі 
Підліски, Ситихів) Львівської області прийняти до відома.  
 
 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №99 
    від “25” червня  2021р.  

Про інформацію Жовківської окружної прокуратури  
про стан законності на території Львівського району Львівської області 

 
Заслухавши інформацію керівника Жовківської окружної прокуратури 

М.Сміхуру-Скальську про стан законності на території Львівського району 
Львівської області, керуючись підпунктом 36) пункту 1 статті 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року,  
враховуючи висновок постійної комісії з питань депутатської діяльності,  
етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та 
регламенту від 25.06.2021, Львівська районна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Інформацію  керівника Жовківської окружної прокуратури Сміхури-
Скальської Марти Зіновіївни про стан законності на території Львівського 
району (Жовківська, Кам`янка-Бузька, Рава-Руська міські територіальні 
громади; Куликівська, Новояричівська селищні територіальні громади; 
Добросинсько-Магерівська, Жовтанецька, Мурованська сільські територіальні 
громади) Львівської області прийняти до відома.  
 
 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 
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УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №100 
    від “25” червня  2021р.  

Про затвердження районної цільової  програми щодо організації та 
проведення протокольних і масових заходів Львівської районної ради у 

2021-2022 роках 
 

Розглянувши проект районної цільової  програми щодо організації та 
проведення протокольних і масових заходів Львівської районної ради у 2021-
2022 роках, розробленої виконавчим апаратом Львівської районної ради, 
керуючись підпунктом 16) пункту 1 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 23.06.2021, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити районну цільову  програму щодо організації та проведення 

протокольних і масових заходів Львівської районної ради у 2021-2022 роках 
(далі – Програма), згідно з додатком. 

2. Управлінню фінансів Львівської районної   держадміністрації    
(в.о.О.Хаба) здійснювати   фінансування   Програми   згідно   прийнятих   
рішень районної ради щодо її фінансування. 

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 
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Додаток 
до рішення районної ради 

від 25.06.2021 №100 
 

Районна цільова програма щодо організації та проведення протокольних і 
масових заходів Львівської районної ради у 2021 -2022 роках. 

 
1. Загальні положення. 
Районна цільова програма щодо організації та проведення протокольних і 

масових заходів Львівської районної ради у 2021 – 2022 роках (далі – 
Програма) розроблена та подається на затвердження районній раді відповідно 
до підпункту 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». 

 
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма. 
Львівська районна рада братиме участь у відзначенні свят державного, 

регіонального та місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій, 
професійних свят, що потребує систематизації заходів, спрямованих на їх 
виконання та виділення бюджетних асигнувань для їх реалізації. 

 
3. Мета Програми 
Метою Програми є налагодження та розвиток співпраці районної ради з 

інститутами державної влади та громадянського суспільства, органами 
місцевого самоврядування всіх рівнів. 

4. Завдання Програми 
Основними завданнями реалізації Програми є:  
- організація та проведення офіційних прийомів від голови районної ради 

з нагоди відзначення державних та професійних свят; 
- організація та проведення заходів із відзначення ювілейних пам’ятних 

дат, історичних подій державного, регіонального та місцевого значення; 
- організаційне забезпечення проведення протокольно-масових заходів.  
- відзначення заслужених людей Львівського району через придбання 

нагородної продукції; 
формування ефективного результативного механізму взаємодії Львівської 

районної ради з органами місцевого самоврядування та органами державної 
влади з  метою забезпечення співпраці  та обміну досвідом;  що сприятиме 
вирішенню питань місцевого значення; 

- виготовлення символіки Львівського району (герба та прапора), 
штандарта  голови районної ради; 

- створення веб-сайту Львівської районної ради. 
 

Перелік завдань Програми визначено в додатку 3 до Програми. 
 
5. Шляхи і засоби розв’язання проблеми 
Реалізація завдань Програми є можливою через проведення заходів, 

вказаних у додатку 3 до Програми. 
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6. Обсяги та джерела фінансування 
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

районного бюджету Львівського району по КПК 0110180 «Інша діяльність у 
сфері державного управління». Показники орієнтовних обсягів фінансових 
витрат, необхідні для виконання Програми з визначенням джерел фінансування 
наведено в додатку 3 до Програми. 

 
7. Строки та етапи виконання Програми 
Програма реалізовуватиметься впродовж 2021 – 2022 років. 
Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом 

реалізації завдань Програми. У разі потреби до Програми вносяться зміни 
згідно із встановленим порядком. 

 
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Виконання Програми покладається на інформаційно-аналітичний відділ  

та відділ фінансово-господарського забезпечення районної ради. 
Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію 

Львівської районної ради з питань планування бюджету, фінансів та 
економічної політики. 

Інформаційно-аналітичний відділ спільно з відділом фінансово-
господарського забезпечення районної ради щоквартально (нарощуваним 
підсумком) до 5 числа місяця, наступного за звітним, подає інформацію про 
стан виконання Програми в комісію з питань планування бюджету, фінансів та 
економічної політики, а також у фінансове управління Львівської районної 
держадміністрації. 

 
 9. Очікувані результати від реалізації програми 
 
1. Покращення організації та проведення офіційних прийомів від голови 

районної ради з нагоди відзначення державних та професійних свят; 
2. Покращення організації та проведення заходів із відзначення 

ювілейних пам’ятних дат, історичних подій державного, регіонального та 
місцевого значення. 

3.    Проведення на більш якісному рівні робочих зустрічей, пов’язаних із 
спільною стратегією діяльності у сфері написання та реалізації проектів. 

4. Організація візитів делегацій Львівської районної ради з метою 
забезпечення співпраці та обміну досвідом з органами місцевого 
самоврядування та органами державної влади, зокрема, транспортне 
забезпечення  цих делегацій, участь у семінарах, нарадах. 

5. Відзначення заслужених людей Львівського району через придбання 
нагородної продукції. 

6. Покращення промоції Львівського району через створення веб-сайту 
Львівської районної ради, друк рекламної продукції, що презентує район, 
організацію робочих зустрічей, пов’язаних  з обговоренням спільних дій у 
сфері промоції. 



 4 

 
 

Додаток 1 
до Програми 

 
ПАСПОРТ 

районної цільової програми щодо організації та проведення протокольних 
та масових заходів Львівської районної ради у 2021-2022 роках. 

 
1.Ініціатор розроблення Програми – Інформаційно-аналітичний відділ 

районної ради. 
2.Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення районної 

ради від 25.06.2021 №100. 
3.Розробник Програми – Інформаційно-аналітичний відділ районної ради. 
4.Співавтор Програми – Відділ фінансово-господарського забезпечення 

районної ради.  
5.Відповідальний виконавець Програми – Інформаційно-аналітичний 

відділ районної ради. 
6.Учасники Програми – Львівська районна рада, інші органи місцевого 

самоврядування Львівського району, районна державна адміністрація, 
інститути державної влади, громадські організації. 

7. Головний розпорядник коштів - Львівська районна рада 
8.Термін реалізації Програми – 2021 – 2022 роки. 
9.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми: 
9.1.2021 рік - 300,0 тис. грн. - кошти районного бюджету. 
9.2.2022 рік – в межах фінансового ресурсу. 



 

 

Додаток 2 
до Програми 

 
Ресурсне забезпечення районної цільової програми 

щодо організації та проведення протокольних та масових заходів Львівської районної ради у 2021 - 2022роках. 
тис.грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2021 рік 
2022 рік 

Усього, 300,0 в межах фінансового 
ресурсу 

у тому числі   
обласний бюджет   
районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети 300,0 в межах фінансового 

ресурсу 
бюджети сіл, селища, міста районного підпорядкування   
кошти небюджетних джерел   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток 3 
до Програми 

Перелік заходів та показників районної цільової програми 
щодо організації та проведення протокольних та масових заходів Львівської районної ради у 2021 -2022роках. 

 

№ 
з/п Назва завдання 

Заходи та 
показники на 

виконання завдання 

Строк 
виконан

ня 
заходу, 

показни
ка 

Виконавці 
заходу, 

показника 

Фінансування 
Очікуваний 
результат 

Джерела 

Обсяги 
тис.грн. 

20
21 2022  

1 

Забезпечення  
організації та 
проведення 
офіційних 
прийомів від 
голови районної 
ради  з нагоди 
відзначення 
державних та 
професійних свят, 
проведення 
заходів із 
відзначення 
ювілейних 
пам’ятних дат, 
історичних подій 
державного, 
регіонального та 
місцевого 
значення 

Прийоми від голови 
районної ради для 
офіційних делегацій 
та з нагоди 
відзначення 
державних, 
професійних свят, 
визначних пам'ятних 
дат, історичних подій 
державного та 
місцевого значення 
(згідно розпоряджень 
голови районної 
ради) 

Протягом 
терміну 
реалізації 
програми 

Інформаційно-
аналітичний 
відділ, відділ 
фінансово-
господарського 
забезпечення 
районної ради 
 
 

районни
й 
бюджет 

100,0 
в межах 
фінансово
го ресурсу 

Проведення на 
належному рівні 
прийомів для 
офіційних  делегацій, 
налагодження 
контактів та 
співпраці, проведення 
заходів із відзначення 
державних та 
професійних свят, 
визначних пам'ятних 
дат, історичних подій 
державного, 
регіонального та 
місцевого значення. 
Підвищення рівня 
співпраці між 
інститутами влади та 
інститутами 
громадянського 
суспільства 



 

 

2 

Забезпечення 
придбання 
нагородної, 
подарункової та 
сувенірної 
продукції 

Придбання 
нагородної, 
подарункової та 
сувенірної продукції  
(згідно розпоряджень 
голови районної 
ради) 

Протягом 
терміну 
реалізації 
програми 

 Інформаційно-
аналітичний 
відділ, відділ 
фінансово-
господарського 
забезпечення 
районної ради 

районни
й 
бюджет 

40,0 
в межах 
фінансово
го ресурсу 

Відзначення 
заслужених людей 
Львівського району, 
презентація 
Львівської  районної 
ради, Львівського 
району 

3 

Забезпечення 
друку та 
придбання 
презентаційної та 
промоційної 
продукції для 
району 

Замовлення та друк 
книжок, календарів, 
відкриток, 
виготовлення ручок 
та ін.. продукції з 
логотипом 
Львівського району, 
розробка веб- сайту 
Львівської районної 
ради, виготовлення 
символіки 
Львівського району 
(герба та прапора), 
штандарта голови 
районної ради 
(згідно розпоряджень 
голови районної 
ради) 

Протягом 
терміну 
реалізації 
програми 

Інформаційно-
аналітичний 
відділ, відділ 
фінансово-
господарського 
забезпечення 
районної ради 

районни
й 
бюджет 

80,0 
в межах 
фінансово
го ресурсу 

Промоція Львівської 
районної ради, 
Львівського району  



 

 

4 

Забезпечення 
придбання 
квіткової 
продукції  

Придбання кошиків з 
квітами, букетів, 
вінків тощо  
(згідно розпоряджень 
голови районної 
ради) 

Протягом 
терміну 
реалізації 
програми 

 Інформаційно-
аналітичний 
відділ, відділ  
фінансово-
господарського 
забезпечення 
районної ради 
 

Районни
й 
бюджет 

30,0 
в межах 
фінансово
го ресурсу 

Проведення на 
належному рівні 
заходів із відзначення 
державних та 
професійних свят, 
визначних пам'ятних 
дат, історичних подій 
державного, 
регіонального та 
місцевого значення, 
інших протокольно- 
масових заходів 

5 

Розвиток 
співробітництва з 
органами 
місцевого 
самоврядування, 
державними 
органами влади  

Організація 
офіційних  візитів 
представників 
Львівської районної 
ради, організація та 
проведення разом з 
органами місцевого 
самоврядування 
зустрічей, 
конференцій, 
семінарів, круглих 
столів, зокрема 
транспортне 
забезпечення 
(згідно розпоряджень 
голови районної 
ради) 

Протягом 
терміну 
реалізації 
програми 

Інформаційно-
аналітичний 
відділ, відділ 
фінансово-
господарського 
забезпечення 
районної ради 

Районни
й 
бюджет 

50,0 
в межах 
фінансово
го ресурсу 

Забезпечення 
транспортом 
офіційних делегацій 
районної ради під час 
проведення 
протокольно- масових 
заходів 

  Усього: 
    300,0 

в межах 
фінансово
го ресурсу 

 

Заступник голови районної ради        Марта ІЛЬЧИШИН 































































































































 
Про внесення змін та доповнень до рішення сесії  

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

 
Відповідно до вимог статей 78 та 93 Бюджетного кодексу України, 

керуючись ст.43 п.17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
рішенням сесії Львівської районної ради №31 від 30.12.2020р. «Про районний 
бюджет Львівського району на 2021 рік» та враховуючи висновок постійної 
комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної 
політики від 23.06.2021, районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни та доповнення до рішення сесії Львівської районної ради 

№31 від 30.12.2020р. «Про районний бюджет Львівського району на 2021 рік», а 
саме: 

1.1. Збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2021 рік на 
5724948,63 грн., в тому числі видатків загального фонду 3374948,63 грн., 
спеціального фонду 2350000,00 грн., в тому числі бюджет розвитку 2350000,00 
грн. у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами (додаток 2). 

1.2 Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету за рахунок 
збільшення передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету 
розвитку) на суму 2350000,00 грн. (Додаток 1). 

1.3 Збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету, 
джерелом покриття якого є збільшення надходження коштів із загального фонду 
до бюджету розвитку, на суму 2350000,00 грн. (Додаток 1). 

1.4. Спрямувати на видатки залишок бюджетних коштів загального 
фонду, що утворився в районному бюджеті на кінець 2020 року, в сумі 5724948,63 
грн. 

1.5. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету (Додаток 
1). 

2. Внести зміни у міжбюджетні трансферти на 2021 рік згідно з додатком 
3 до цього рішення. 

3.Затвердити розподіл коштів бюджету розвитку районного бюджету на 
здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 

 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №107 
    від “25” червня  2021р.  



ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 
об’єктами у 2021 році згідно з додатком 4 до цього рішення. 

3. Внести зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію 
місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 5 до цього рішення. 

4. Львівській райдержадміністрації затвердити обґрунтовані граничні 
обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників 
коштів районного бюджету. 

5. Додатки 1- 5 до цього рішення є невід’ємною частиною. 
6. 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

1332120000
(код бюджету)

(грн.)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 5 724 948,63 3 374 948,63 2 350 000,00 2 350 000,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 5 724 948,63 3 374 948,63 2 350 000,00 2 350 000,00

208100 На початок періоду 5 724 948,63 5 724 948,63 0,00 0,00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0,00 -2 350 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00

X Загальне фінансування 5 724 948,63 3 374 948,63 2 350 000,00 2 350 000,00

600000 Фінансування за активними операціями 5 724 948,63 3 374 948,63 2 350 000,00 2 350 000,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 5 724 948,63 3 374 948,63 2 350 000,00 2 350 000,00

602100 На початок періоду 5 724 948,63 5 724 948,63 0,00 0,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0,00 -2 350 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00

X Загальне фінансування 5 724 948,63 3 374 948,63 2 350 000,00 2 350 000,00

Заступник голови районної ради Марта Ільчишин

Завізовано:
В.о. начальника управління фінансів Львівської РДА Олег Хаба

до рішення районної ради
від 25.06.2021 №107

усього у тому числі 
бюджет розвитку

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

Зміни у джерела фінансування районного  бюджету на 2021 рік

Код Найменування згідно з Класифікацією 
фінансування бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд



1332120000
(код бюджету) (грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст 
обласного та республіканського Автономної Республіки 
Крим, районного значення, селищних, сільс

2 576 948,63 2 576 948,63 1 663 210,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576 948,63

0110000

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст 
обласного та республіканського Автономної Республіки 
Крим, районного значення, селищних, сільс

2 576 948,63 2 576 948,63 1 663 210,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576 948,63

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

2 276 948,63 2 276 948,63 1 663 210,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 276 948,63

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

0200000

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, державна адміністрація (обласні 
державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські 
державні адміністрації, районні державні адміністрації 
(управління, відділи)

98 000,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 098 000,00

0210000

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, державна адміністрація (обласні 
державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські 
державні адміністрації, районні державні адміністрації 
(управління, відділи)

98 000,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 098 000,00

0213112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 
захисту

98 000,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00

0216083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

3700000
Управління фінансів Львівської районної державної 
адміністрації Львівської області

700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 1 050 000,00

3710000
Управління фінансів Львівської районної державної 
адміністрації Львівської області

700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 1 050 000,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 550 000,00

X X X УСЬОГО 3 374 948,63 3 374 948,63 1 663 210,08 0,00 0,00 2 350 000,00 2 350 000,00 0,00 0,00 0,00 2 350 000,00 5 724 948,63

Заступник голови районної ради

видатки 
розвитку

Разом
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

Додаток №2
до рішення районної ради

Марта Ільчишин

Зміни у розподіл
видатків місцевого 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

25.06.2021 №107

з них



Додаток №3
до рішення районної ради

(грн)
Код класифікації 

доходів бюджету / 
Код бюджету

Усього

1 3

Х

Х
УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 0,00
загальний фонд
спеціальний фонд

(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету 

/ Код бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету 

Найменування трансферту / найменування бюджету - отримувача 
міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3 4

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету УСЬОГО, в тому числі 500 000,00

13570000000 Перемишлянська міська рада 500 000,00

На підтримку КП «Перемишлянська центральна районна лікарня»

х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 500 000,00
х загальний фонд 500 000,00
х спеціальний фонд

Заступник голови районної ради Марта Ільчишин

Завізовано:
В.о. начальника управління фінансів Львівської РДА Олег Хаба

від 25.06.2021 №107

Х
Х
Х

І. Трансферти із загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

Найменування трансферту / найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

2
І. Трансферти до загального фонду бюджету

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(код бюджету)

1332120000

1



1332120000
(код бюджету)

02 Районна державна адміністрація
(головний розпорядник) 0,00 2 000 000,00 0,00

0216083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

Забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, та 
осіб з їх числа у Львівському 
районі Львівської області на 

2021 рік

2021 2 000 000,00

0,00 2 000 000,00

Заступник голови районної ради Марта Ільчишин

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, гривень

Усього 

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Рівень 
виконання робіт 

на початок 
бюджетного 
періоду, %

Додаток №4
до рішення районної ради
від 25.06.2021 №107

Розподіл коштів бюджету розвитку  районного бюджету на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної 
інфраструктури за об'єктами у 2021 році                                                                                                                                                                                                                   

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / 

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

кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта 
будівництва / вид будівельних 

робіт, у тому числі проектні 
роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Рівень готовності 
об'єкта на кінець 

бюджетного періоду, 
%

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

1



грн.

усього у тому числі 
бюджет 
розвитку

01 Районна рада (головний розпорядник) 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
Районної цільова програма щодо організації та 

проведення протокольних і масових заходів 
Львівської районної ради у 2021-2022 роках

від 25.06.2021 № 
100 300 000,00 300 000,00 0,00

02
Районна державна адміністрація (головний 
розпорядник)

2 098 000,00 98 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

0216083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа

Районна програма забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа у Львівському 
районі Львівській області на 2021 рік

від 25.06.2021 № 
101

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

Районна програма виконання централізованих 
заходів Загальнодержавної програми 

«Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» службою у 

справах дітей Львівської райдержадміністрації у 
Львівському районі на 2021 рік щодо захисту 

прав дітей різних категорій

від 25.06.2021 № 
102

98 000,00 98 000,00 0,00

37 Управління фінансів (головний розпорядник) 1 050 000,00 700 000,00 350 000,00 350 000,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма підтримки розвитку територій 
Львівського району на 2021 рік

від 25.06.2021 № 
106 500 000,00 500 000,00

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

Програма розвитку архівної справи та 
оціфрування архівних документів Львівського 

району на 2021 рік

від 25.06.2021 № 
105 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

Комплексна програма профілактики 
злочинності у Львівському районі на 2021 рік

від 25.06.2021 № 
104 350 000,00 350 000,00 350 000,00

3 448 000,00 1 098 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00

Заступник голови районної ради Марта Ільчишин

Завізовано:
В.о. начальника управління фінансів Львівської РДА Олег Хаба

Додаток №5
до рішення районної ради
від 25.06.2021 №107

Зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2021 році

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

Усього Загальний фонд Спеціальний фондНайменування місцевої / регіональної програми

Усього

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Т ипової 
програмної 
класифікаці ї 
видатків та 
кредитуван ня 
місцевого 
бюджету

Код Функціон 
альної 
класифіка ції 
видатків та 
кредитува ння 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету



 

 

 

 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №108 
    від “25” червня  2021р.  

Про затвердження договору про міжбюджетний трансферт (субвенцію) 
 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997,  
враховуючи рішення Львівської районної ради від 25.06.2021 №107 «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», 
Львівська районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт (субвенцію) між 

Львівською районною радою та Перемишлянською міською радою про 
передачу видатків у сумі 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень з районного 
бюджету Львівського району до міського бюджету Перемишлянської  міської 
ради на фінансову підтримку КП «Перемишлянська центральна районна 
лікарня». 

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 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №109 
    від “25” червня  2021р.  

Про виплату заробітної плати голові та заступнику голови Львівської 
районної ради за грудень 2020 року 

 
У зв`язку з створенням у грудні 2020 року Львівської районної ради та 

відсутністю в цей період затвердженого районного бюджету Львівського району, 
відповідно до рішень Львівської районної ради від 07.12.2020: №4 «Про обрання 
голови Львівської районної ради VIII демократичного скликання», № 5 «Про 
присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування голові Львівської 
районної ради VIII демократичного скликання Сулиму Андрію Олеговичу», №7 
«Про обрання заступника голови Львівської районної ради VIII демократичного 
скликання», №8 «Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 
самоврядування заступнику голови Львівської районної ради VIII демократичного 
скликання Ільчишин Марті Ігорівні», від 11.12.2020 №16 «Про створення 
Львівської районної ради Львівської області» та №18 «Про умови оплати праці 
голови та заступника голови Львівської районної ради», розпоряджень голови 
Львівської районної ради від 07.12.2020 № 1 «Про вступ Сулима Андрія 
Олеговича на посаду голови Львівської районної ради» та від 16.12.2020 № 2 
«Про вступ Ільчишин Марти Ігорівни на посаду заступника голови Львівської 
районної ради», статті 15 та частини 2 статті 21 Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування», статті 94, частини 1 статті 115 Кодексу 
Законів про Працю України, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів 
України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів 
та інших органів», та від 19.06.2019 №525 «Про внесення змін у додатки до 
постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268», враховуючи 
висновок постійної комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів 
та економічної політики від 23.06.2021, Львівська районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Виплатити заробітну плату відповідно до табелю обліку робочого часу за 

грудень 2020 року: 
1.1. Голові Львівської районної ради  Сулиму Андрію Олеговичу, згідно 

посадового окладу з урахуванням доплати за присвоєний йому 6 ранг посадової 
особи місцевого самоврядування та вислугу років, а також  надбавки за виконання 
особливо важливої роботи у розмірі 50% посадового окладу. 



1.2. Заступнику голови Львівської районної ради Ільчишин Марті Ігорівні, 
згідно посадового окладу з урахуванням доплати за присвоєний їй 8 ранг 
посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років, а також  надбавки за 
виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% посадового окладу. 

2. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого 
апарату Львівської районної ради М.Фостяк здійснити виплату заробітної плати 
голові та заступнику голови Львівської районної ради у 2021 році відповідно до 
пункту 1 та пункту 2 цього рішення. 

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  



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №110 
    від “25” червня  2021р.  

Про затвердження передавального акту майна, активів та зобов’язань 
Жовківської  районної ради Львівській районній раді 

 
 Керуючись ст. 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування 
окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 
районних державних адміністрацій», постановою Верховної Ради України від 
17.07.2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», відповідно до ст. 
104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 
Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», на підставі 
рішення Львівської районної ради від 11.12.2020 №16 «Про створення Львівської 
районної ради Львівської області», розглянувши поданий Комісією з реорганізації 
районних рад передавальний акт, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 1. Затвердити передавальний акт майна, активів та зобов’язань Жовківської 
районної ради Львівській районній раді (додається). 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради 
А.Сулима. 

 
 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №111 
    від “25” червня  2021р.  

Про затвердження передавального акту  майна, активів та зобов’язань 
Городоцької  районної ради Львівській районній раді 

 
Керуючись ст. 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування 
окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 
районних державних адміністрацій», постановою Верховної Ради України від 
17.07.2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», відповідно до ст. 
104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 
Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», на підставі 
рішення Львівської районної ради від 11.12.2020 №16 «Про створення Львівської 
районної ради Львівської області», розглянувши поданий Комісією з реорганізації 
районних рад передавальний акт, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити передавальний акт майна, активів та зобов’язань Городоцької 

районної ради Львівській районній раді (додається). 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради 

А.Сулима. 
 
 
 

Голова районної ради      Андрій СУЛИМ 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №112 
    від “25” червня  2021р.  

 
Про затвердження передавального акту майна, активів та зобов’язань 

Пустомитівської  районної ради Львівській районній раді 
 

Керуючись ст. 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування 
окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 
районних державних адміністрацій», постановою Верховної Ради України від 
17.07.2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», відповідно до ст. 
104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 
Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», на підставі 
рішення Львівської районної ради від 11.12.2020 №16 «Про створення Львівської 
районної ради Львівської області», розглянувши поданий Комісією з реорганізації 
районних рад передавальний акт, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 1. Затвердити передавальний акт майна, активів та зобов’язань Пустомитівської 
районної ради Львівській районній раді (додається). 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради 
А.Сулима. 

 
 
 

Голова районної ради      Андрій СУЛИМ 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №113 
    від “25” червня  2021р.  

Про прийняття Львівською районною радою  в оренду частини 
нежитлових приміщень по вул.Львівській, 40 м.Жовква 

 
Враховуючи рішення Жовківської міської ради від 27.04.2021 №13 «Про 

надання в оренду Львівській районній раді  частини нежитлового приміщення», 
відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального 
майна», постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 «Про 
Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її 
розподілу», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань 
комунальної власності від 14.06.2021, Львівська районна рада, 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти в оренду частину нежитлових приміщень, які знаходяться в 

адмінбудинку (Б-2) за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Жовква, 
вул. Львівська, 40, загальною площею 29,1 кв.м, а саме:  

- службове приміщення 11 площею 10,5 кв.м;  
- службове приміщення 12 площею 18,6 кв.м, 
з орендною платою  за користування майном у розмірі 1 (одна)  гривня в 

рік. 
2. Доручити голові Львівської районної ради А.Сулиму укласти договір 

оренди  з Жовківською міською радою на підставі п.1 цього рішення. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань комунальної власності (В.Махніцький). 
 
 
Голова районної ради      Андрій СУЛИМ  



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №114 
    від “25” червня  2021р.  

Про прийняття Львівською районною радою  
 в оренду нежитлових приміщень на вул. В. Липинського, 11 м.Львів 
 
Враховуючи викладене в протоколі №5 від 11.03.2021р. постійної комісії 

Львівської районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання 
законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту, беручи до 
уваги лист управління комунальної власності департаменту економічного 
розвитку Львівської міської ради  від 29.03.2021 №2302-вих-24036, відповідно до 
ухвал Львівської міської ради від 04.02.2021 №62 «Про включення до Переліку 
другого типу та надання в оренду нежитлових приміщень на вул. В.Липинського, 
11» та від 22.04.2021 №580 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 
04.02.2021 №62 «Про включення до Переліку другого типу та надання в оренду 
нежитлових приміщень на вул. В.Липинського, 11», керуючись статтями 43, 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
оренду державного та комунального майна» та Порядком передачі в оренду 
державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.06.2020 №483, враховуючи висновок постійної комісії 
районної ради з питань комунальної власності від 14.06.2021, Львівська районна 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти в оренду нежитлові приміщення за адресою: 

вул.В.Липинського, 11 м. Львів, загальною площею 354,9 кв.м, а саме: 
- на першому поверсі під індексами 18, 19, загальною площею 31,5 кв.м; 
- на другому поверсі під індексами 64, 104, загальною площею 323,4 кв. м, 

на час проведення пленарних засідань Львівської районної ради Львівської 
області, терміном на 5 (п’ять) років з орендною платою за користування 
нежитловими приміщеннями в розмірі 1 (одна)  гривня в рік. 

2. Доручити голові Львівської районної ради А.Сулиму укласти договір 
оренди з  Управлінням комунальної власності департаменту економічного 
розвитку Львівської міської ради на підставі п.1 цього рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань комунальної власності (В.Махніцький). 

 
 
Голова районної ради     Андрій СУЛИМ  



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №115 
від “25” червня  2021р. 

 
Про надання дозволу КНП «Кам`янка-Бузька центральна районна 

лікарня» на передачу в оренду нерухомого майна 
 

Розглянувши лист КНП «Кам`янка-Бузька центральна районна лікарня» 
від 19.05.2021 року № 337/01-01, керуючись Законом України «Про оренду 
державного та комунального майна», п.7.6.17 Статуту КНП «Кам`янка-Бузька 
центральна районна лікарня», статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії районної 
ради з питань комунальної власності від 14.06.2021, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл балансоутримувачу КНП «Кам`янка-Бузька центральна 

районна лікарня» на передачу в оренду приміщення площею 75 кв.м за 
адресою: Львівська область, Львівський район, м. Кам`янка-Бузька, вул. Героїв 
Небесної Сотні, 29А. 

2. Балансоутримувачу КНП «Кам`янка-Бузька центральна районна 
лікарня» здійснити передачу в оренду приміщення на конкурентних засадах у 
формі аукціону. 

3.Обов`язок здійснити всі необхідні заходи передбачені чинним 
законодавством для проведення аукціону покласти на балансоутримувача КНП 
«Кам`янка-Бузька центральна районна лікарня». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань комунальної власності (В.Махніцький) та Комісію з 
реорганізації районних рад (А.Сулим). 

 
 
Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №116 
    від “25” червня  2021р.  

Про безоплатну передачу Кам’янка-Бузькій міській раді ½ частини 
нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: Львівська область, 

м.Кам`янка-Бузька, вул. І. Франка, 14а 
 

Беручи до уваги листи Львівської районної державної адміністрації від 
24.05.2021  № 13 та від 24.06.2021 №18, рішення Кам'янка-Бузької районної ради 
від 20.12.2002 № 25 «Про надання дозволу відділу освіти Кам'янка-Бузької РДА 
на заключення договору міни приміщень», лист відділу освіти Кам'янка-Бузької 
районної державної адміністрації від 20.12.2002 № 583, керуючись статтями 43, 
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновок постійної комісії районної ради з питань комунальної власності від 
25.06.2021,  Львівська районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Передати безоплатно у власність Кам'янка-Бузькій міській раді ½ частини 

нежитлової будівлі за адресою: Львівська область, м.Кам’янка-Бузька, вул. 
І.Франка, 14а, площею 100,6 кв. м, вартістю 7577 грн. 

2. Голові Львівської районної ради А.Сулиму та голові Кам'янка-Бузької 
міської ради О.Омеляну здійснити процедуру підписання актів приймання-
передачі відповідно до п.1 цього рішення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань комунальної власності (В.Махніцький). 

 
 
 

Голова районної ради       Андрій СУЛИМ  



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №117 
    від “25” червня  2021р.  

 
Про погодження передачі з балансу КНП «Кам’янка-Бузька центральна 

районна лікарня» на баланс Новояричівської селищної ради об’єкта 
незавершеного будівництва «Будівництво амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини у смт. Запитів Кам'янка-Бузького району по 
вул.Київській, 119 Львівської області» та проектно-кошторисної 

документації. 
 

Беручи до уваги лист КНП «Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня» 
від 15.06.2021 № 392/01-01, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії 
районної ради з питань комунальної власності від 25.06.2021,  районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Погодити передачу з балансу КНП «Кам’янка-Бузька центральна районна 

лікарня» на баланс Новояричівської селищної ради об`єкта незавершеного 
будівництва «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у 
смт. Запитів Кам’янка-Бузького району по вул.Київській, 119 Львівської області», 
балансовою вартістю 12243512,00 грн. та проектно-кошторисну документацію по 
вищевказаному об’єкту. 

2. Директору КНП «Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня»  
Р.Кучерепі та голові Новояричівської селищної ради А.Соколовському здійснити 
процедуру підписання актів приймання-передачі відповідно до п.1 цього рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань комунальної власності (В.Махніцький). 

 
 
 
Голова районної ради       Андрій СУЛИМ  



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №118 
    від “25” червня  2021р.  

Про розподіл майна Перемишлянської районної ради 
Львівської області 

 
Розглянувши лист Перемишлянської міської ради від 04.03.2021 №886, 

керуючись рішенням Львівської районної ради від 11.12.2020 №16 «Про 
створення Львівської районної ради Львівської області», постановою Кабінету 
Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання 
об’єктів державної власності» (зі змінами), статтями 43, 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної 
комісії районної ради з питань комунальної власності від 14.06.2021, Львівська 
районна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти на баланс Львівської районної ради Львівської області 
основні засоби, малоцінні та швидкозношуючі предмети Перемишлянської 
районної ради, згідно з додатком №1. 

2. Передати безоплатно у комунальну власність Перемишлянській 
міській раді: 

2.1. Основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи, згідно з 
додатком №2. 

2.2. Запаси паливно-мастильних матеріалів, згідно з додатком №3. 
3. Учасникам Комісії з реорганізації районних рад від Перемишлянської 

районної ради провести списання та зняття з обліку основних засобів і 
необоротних активів, непридатних для подальшої експлуатації, згідно з 
додатком №4, відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 
(зі змінами).  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань комунальної власності (В.Махніцький). 
 
 

Голова районної ради      Андрій СУЛИМ 
 
 
 



 
Додаток №1 

до рішення районної ради 
від 25.06.2021 №118 

 
Основні засоби, малоцінні та швидкозношуючі предмети, прийняті на 
баланс Львівської районної ради від Перемишлянської районної ради 
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1.  Мікрофон Shune 606 11136108 1 01.12.2016 137,0000 137,0000 

2.  Мікрофон Shune 606 11136109 1 01.12.2016 137,0000 137,0000 

3.  Мікрофон Shune 608 11136111 1 01.12.2016 158,0000 158,0000 

4.  Стійка до мікрофона 11136111 1 01.12.2016 157,0000 157,0000 

5.  Стійка до мікрофона 11136112 1 01.12.2016 157,0000 157,00000 

6.  Комп"ютер 101480011 1 01.12.2016 3417,0000 3417,0000 

7.  Комплект Intel 101480030 1 01.04.2016 8540,0000 4270,0000 

8.  Прінтер 11136205 1 01.12.2016 768,0000 768,0000 

9.  Сканер 11136206 1 01.12.2016 494,0000 494,0000 

10.  Ноутбук Lenovo 
Pentium 101480032 1 01.04.2016 9740,0000 4870,0000 

11.  Колонки Genius SP-
F200 200W 11136186 1 01.12.2016 70,0000 70,0000 

12.  Друкарка - ксерокс 
Canon 101490013 1 01.04.2016 6845,0000 3422,4500 

13.  Друкарка HPLS 1320 101490006 1 01.12.2016 1986,0000 1986,0000 

14.  Комп"ютер 101480028 1 01.12.2016 4969,0000 4757,0000 

15.  Комп"ютер Techre 101480019 1 01.12.2016 2620,0000 2620,0000 

16.  Підсилювач 101490010 1 01.12.2016 1617,0000 1617,0000 

17.  Монітор Samsung 101480020 1 01.12.2016 1588,0000 1588,0000 

http://bux-help.pp.ua/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96/15-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2/312-%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://bux-help.pp.ua/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96/15-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2/312-%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://bux-help.pp.ua/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96/15-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2/312-%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://bux-help.pp.ua/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96/15-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2/312-%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://bux-help.pp.ua/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96/15-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2/312-%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8


18.  Монітор ТЕТ 19 
Samsung 101480026 1 01.12.2016 1293,0000 1293,0000 

19.  Принтер 101480008 1 01.12.2016 1546,0000 1546,0000 

20.  Системний блок Logic 101480029 1 01.12.2016 5618,0000 3324,6600 

21.  Фотоапарат Sony 101490012 1 01.12.2016 3500,0000 3500,0000 

22.  Набір меблів 101640016 1 11.12.2006 2032,0000 2032,0000 

23.  Набір меблів/2 101640015 1 15.12.2006 5028,0000 5028,0000 

24.  Бензотример "Кроссер" 11136287 1 15.05.2017 2500,0000 2500,0000 

25.  Блок безперебійного 
живлення 11136188 1 01.12.2016 456,0000 456,0000 

26.  Друкарка лазерна 
Canon 4BP-2900 11136221 1 01.12.2016 627,0000 627,0000 

27.  Клавіатура SP 11136156 1 01.12.2016 57,0000 57,0000 

28.  Клавіатура USB 11136271 1 01.12.2016 225,0000 225,0000 

29.  Колонки активні 11136154 1 01.12.2016 29,0000 29,0000 

30.  Крісла канцелярські 11136063 1 01.12.2016 181,0000 181,0000 

31.  Крісла канцелярські 11136064 1 01.12.2016 181,0000 181,0000 

32.  Крісла канцелярські 11136065 1 01.12.2016 181,0000 181,0000 

33.  Крісла канцелярські 11136066 1 01.12.2016 181,0000 181,0000 

34.  Крісла канцелярські 11136067 1 01.12.2016 181,0000 181,0000 

35.  Крісла канцелярські 11136068 1 01.12.2016 181,0000 181,0000 

36.  Крісла канцелярські 11136069 1 01.12.2016 181,0000 181,0000 

37.  Крісла канцелярські 11136070 1 01.12.2016 181,0000 181,0000 

38.  Крісла канцелярські 11136071 1 01.12.2016 181,0000 181,0000 

39.  Крісла канцелярські 11136072 1 01.12.2016 181,0000 181,0000 

40.  Крісла канцелярські 11136073 1 01.12.2016 181,0000 181,0000 

41.  Крісла канцелярські 11136074 1 01.12.2016 181,0000 181,0000 

42.  Крісла канцелярські 11136075 1 01.12.2016 181,0000 181,0000 

43.  Крісла канцелярські 11136076 1 01.12.2016 181,0000 181,0000 



44.  Крісла канцелярські 11136077 1 01.12.2016 181,0000 181,0000 

45.  Крісла канцелярські 11136078 1 01.12.2016 181,0000 181,0000 

46.  Крісло Міністер 11136194 1 01.12.2016 1035,0000 1035,0000 

47.  Мишка 11136275 1 01.12.2016 110,0000 110,0000 

48.  Мишка 11136280 1 01.12.2016 90,0000 90,0000 

49.  Мишка з ковриком 11136157 1 01.12.2016 84,0000 84,0000 

50.  Монітор  LG 19x35 11137037 1 01.12.2016 1400,0000 1400,0000 

51.  Настільна лампа 11136172 1 01.12.2016 66,0000 66,0000 

52.  Підставка під квіти 11136202 1 01.12.2016 95,0000 95,0000 

53.  Підставка під квіти 11136203 1 01.12.2016 95,0000 95,0000 

54.  Печатка з форнітур 11136273 1 01.12.2016 290,0000 290,0000 

55.  Порохотяг Керхер 
Т10/1 11136286 1 13.02.2017 5900,0000 5900,0000 

56.  Стіл письмовий 11136256 1 01.12.2016 593,0000 593,0000 

57.  Стіл письмовий 11136226 1 01.12.2016 728,0000 728,0000 

58.  Стілець "Візитор" 11136233 1 01.12.2016 120,0000 120,0000 

59.  Стілець "Візитор" 11136234 1 01.12.2016 120,0000 120,0000 

60.  Стілець "Візитор" 11136235 1 01.12.2016 120,0000 120,0000 

61.  Стілець "Візитор" 11136236 1 01.12.2016 120,0000 120,0000 

62.  Стілець "Візитор" 11136237 1 01.12.2016 120,0000 120,0000 

63.  Стілець Візитор 11136197 1 01.12.2016 71,0000 71,0000 

64.  Стілець Візитор 11136200 1 01.12.2016 71,0000 71,0000 

65.  Автомобіль Шавроле 
АВЕО 101510004 1 26.03.2008 57431,000

0 
57431,000

0 
66.  Набір інструментів 11136248 1 01.12.2016 630,0000 630,0000 

67.  Колонки акустичні 101490011 1 01.12.2016 2123,0000 2123,0000 

 
 

 
Заступник голови районної ради                                                             Марта ІЛЬЧИШИН 

 



 
 
 

Додаток №2 
до рішення районної ради 

від 25.06.2021  №118 
 

Основні засоби і малоцінні та швидкозношуючі предмети, передані 
безоплатно у комунальну власність Перемишлянській міській раді 
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1.  Ноутбук Lenovo Celeron 101480033 1 01.04.2016 8423,0000 4061,4000 
2.  Жалюзі вертикальні 11136288 1 02.08.2017 1270,0000 1270,0000 

3.  Комплект Intel Celeron 
500 101480031 1 01.04.2016 6395,0000 3197,4000 

4.  Друкарка HPJ-1018 11136187 1 01.12.2016 693,0000 693,0000 

5.  АТС Panasonic 101490007 1 01.12.2016 2220,0000 2220,0000 

6.  Монітор Samsung 101480022 1 01.12.2016 1484,0000 1484,0000 

7.  Солерозчинник 101420023 1 01.12.2018 1531,0000 1531,0000 

8.  комп"ютер Technic Pro 101480027 1 01.12.2016 5355,0000 5355,0000 

9.  Лічильник 101640005 1 24.11.2018 666,0000 666,0000 

10.  Мягка частина 101640007 1 23.04.2003 2606,0000 2606,0000 

11.  Стіл розкладний 101640009 1 19.05.2003 459,0000 459,0000 

12.  Жалюзі 11136272 39 01.12.2016 8191,0000 8191,0000 

13.  Жалюзі вертикальні 11136290 1 12.12.2017 2160,0000 2160,0000 

14.  Лічильник 3-х фазний 11136264 1 01.12.2016 540,0000 540,0000 

15.  Лічильник водяний 11136265 1 01.12.2016 110,0000 110,0000 

16.  Прилад обліку 11137036 1 06.04.2017 1250,4000 1250,4000 

17.  Стрімянка 11136245 1 01.12.2016 245,0000 245,0000 

18.  Прінтер LsSer HP 101480014 1 01.12.2016 1121,0000 1121,0000 
19.  Трибуна (зал засідань) 11136257 1 01.12.2016 300,0000 300,0000 
20.  Стіл для засідань 11136258 1 01.12.2016 580,0000 580,0000 
21.  Стіл для засідань 11136259 1 01.12.2016 580,0000 580,0000 

22.  Стіл для конференцій ( 
зал  засідань) 11136260 1 01.12.2016 385,0000 385,0000 

http://bux-help.pp.ua/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96/15-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2/312-%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://bux-help.pp.ua/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96/15-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2/312-%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8


23.  Стіл для конференцій ( 
зал  засідань) 11136261 1 01.12.2016 385,0000 385,0000 

24.  Стіл для конференцій ( 
зал  засідань) 11136262 1 01.12.2016 385,0000 385,0000 

25.  Стіл для конференцій ( 
зал  засідань) 11136263 1 01.12.2016 385,0000 385,0000 

26.  Стіл комп"ютерний 11136227 1 01.12.2016 606,0000 606,0000 
27.  Холодильник 101490009 1 01.12.2016 1077,0000 1077,0000 

28.  Друк. Заточний станок 
ВЗ-173 101480046 1 01.01.1987 18870,000

0 
18870,000

0 
29.  Друк.Офмсетна машина 

"Ромайор-314" 101480048 1 01.01.1988 20500,000
0 

20500,000
0 

30.  Друк. Болеро-котел 11130010 1 01.12.2016 4500,0000 4500,0000 
31.  Друк. Машина тигельна 11130016 1 01.12.2016 5300,0000 5300,0000 

32.  Друк. Офсетна машина 
"Ромайор-314" 11130041 1 01.12.2016 5600,0000 5600,0000 

33.  Друк. Прес БВР 11130055 1 01.12.2016 2658,0000 2658,0000 
34.  Стіл комп"ютерний 11136228 1 01.12.2016 606,0000 606,0000 
 
 
 

Заступник голови районної ради                                                             Марта ІЛЬЧИШИН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток №3 
до рішення районної ради 

від 25.06.2021 №118 
 

Запаси паливно-мастильних матеріалів переданих безоплатно у 
комунальну власність Перемишлянській міській раді 

  
№ Найменування Одиниця 

виміру Кількість Вартість, грн. Сума, грн. 

1 Бензин А-92 літр 1496 23,3 34856,80 
 

 
 
Заступник голови районної ради                                                             Марта ІЛЬЧИШИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток № 4 
до рішення районної ради 

від 25.06.2021 №118 
 

Списані та зняті з обліку Перемишлянської районної ради основні засоби і 
необоротні активи, непридатні для подальшої експлуатації  
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1 Крісло "Вега" 11136195 1 01.12.2016 202,0000 202,0000 

2 Стійка до мікрофона 11136110 1 01.12.2016 157,0000 157,0000 

3 Стіл 2-х тумбовий 11136001 1 01.12.2016 266,0000 266,0000 

4 Стіл однотумбовий 11136002 1 01.12.2016 206,0000 206,0000 

5 Штамп L 55 11136268 1 01.12.2016 90,0000 90,0000 

6 Штамп L30 11136269 1 01.12.2016 66,0000 66,0000 

7 Набір канцелярський 11136024 1 01.12.2016 204,0000 204,0000 

8 Магнітофон 101490008 1 01.12.2016 783,0000 783,0000 

9 Факс "Panasonic" 101490004 1 01.12.2016 1532,0000 1532,0000 

10 Набір меблів 101640006 1 23.04.2003 1787,0000 1787,0000 

11 Годинник 11136246 1 01.12.2016 120,0000 120,0000 

12 Дзеркало 11136123 1 01.12.2016 61,0000 61,0000 

13 Ел. чайник 11136252 1 01.12.2016 135,0000 135,0000 

14 Електро чайник 11136253 1 01.12.2016 200,0000 200,0000 

15 Калькулятор CITIZEN 11137024 1 01.12.2016 89,0000 89,0000 

16 Калькулятор 11137014 1 01.12.2016 107,0000 107,0000 

17 Килим 1,5 х 2,3 11136225 1 01.12.2016 453,0000 453,0000 

18 Крісло "Вега" 11136196 1 01.12.2016 202,0000 202,0000 

19 Крісло "Робін" 11136238 1 01.12.2016 292,0000 292,0000 

20 Крісло Престиж 11136164 1 01.12.2016 180,0000 180,0000 

21 
Крісло для роботи з 

комп’ютером 11136028 1 01.12.2016 354,0000 354,0000 

http://bux-help.pp.ua/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96/15-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2/312-%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://bux-help.pp.ua/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96/15-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2/312-%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8


22 Набір канцелярський 11136090 1 01.12.2016 51,0000 51,0000 

23 Образ Матері Божої 11136184 1 01.12.2016 205,0000 205,0000 

24 Набір меблів 101640004 1 01.12.2000 3695,0000 3695,0000 

25 Печатка 11136042 1 01.12.2016 96,0000 96,0000 

26 Світильник 11136084 1 01.12.2016 428,0000 428,0000 

27 Світильник 11136083 1 01.12.2016 310,0000 310,0000 

28 
Світильник 

(приймальна) 11136254 1 01.12.2016 215,0000 215,0000 

29 Світильник Сяйво 11136082 1 01.12.2016 310,0000 310,0000 

30 Телефон 11137022 1 01.12.2016 132,0000 132,0000 

31 Телефон Євролайн 11137025 1 01.12.2016 56,0000 56,0000 

32 
Системний телефон 

Panasonic 11137023 1 01.12.2016 888,0000 888,0000 

33 Стіл 2-х тумбовий 101640001 1 01.08.1997 541,0000 541,0000 

34 Тумба 11136045 1 01.12.2016 133,0000 133,0000 

35 Крісло Кредо 11136208 1 01.12.2016 186,0000 186,0000 

36 Ваза полова керамічна 11136099 1 01.12.2016 108,0000 108,0000 

37 Крісло Престиж 11136163 1 01.12.2016 180,0000 180,0000 

38 Колонки F&D-SPC-611 11136209 1 01.12.2016 136,0000 136,0000 

39 
Принтер лазерний 

"Canon" 101480010 1 01.12.2016 1118,0000 1118,0000 

40 Ксерокс 101490005 1 01.12.2016 2031,0000 2031,0000 

41 Жалюзі вертикальні 11136291 1 12.12.2017 1700,0000 1700,0000 

42 Комутатор 11136243 1 01.12.2016 368,0000 368,0000 

43 Стіл приставний 11136029 1 01.12.2016 133,0000 133,0000 

44 Свіч Д-лін 11137041 1 01.12.2016 150,0000 150,0000 

45 Стіл 1-но тумбовий 11136046 1 01.12.2016 206,0000 206,0000 
 
 
 

Заступник голови районної ради    Марта ІЛЬЧИШИН 
 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №119 
    від “25” червня  2021р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про передачу із спільної власності територіальних громад 
Городоцького району Львівської області  майна  в комунальну власність 
Городоцької територіальної громади  в особі Городоцької міської  ради 

 
Розглянувши лист Городоцької районної державної адміністрації Львівської 

області від 04.02.2021 №52-166/0/2-21, рішення Городоцької міської ради від 
26.01.2021 №186 та від 25.02.2021 №455, враховуючи розпорядження голови 
Городоцької районної державної адміністрації від 18.01.2021 №12 «Про передачу 
функцій замовника будівництва і реконструкції об`єктів», рішення Львівської районної 
ради  від 11.12.2020 №16 «Про створення Львівської районної ради Львівської 
області», висновок постійної комісії районної ради з питань будівництва, архітектури, 
ЖКГ, транспорту від 20.04.2021, на підставі статей 43, 60, абз.1-3 п. 10 Прикінцевих та 
перехідних положень 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», Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Передати із спільної власності територіальних громад Городоцького 

району Львівської області у комунальну власність Городоцької територіальної громади 
в особі Городоцької міської ради Львівського району Львівської області (ЄДРПОУ 
26269892) об’єкти незавершеного будівництва: 

– «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в с.Братковичі 
Городоцького району Львівської області». Коригування. (I-а черга)» (капітальні 
інвестиції в основні засоби – 16714081,63 грн.). 

– «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в с.Дубаневичі 
Городоцького району Львівської області». Коригування (I-а черга)» (капітальні 
інвестиції в основні засоби – 45625618,77 грн.). 

– «Будівництво школи в м.Городок Львівської області». (II-а черга)» 
(капітальні інвестиції в основні засоби – 15426863,27 грн.). 

– «Реконструкція з добудовую Бартатівського НВК в с.Бартатів Городоцького 
району Львівської області» (капітальні інвестиції в основні засоби – 1109222,39 грн.). 



– «Реконструкція (впровадження енергозберігаючих заходів) в 
загальноосвітній школі I-III ступенів в с.Добряни Городоцького району Львівської 
області» (капітальні інвестиції в основні засоби – 1142277,66 грн.). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань будівництва, архітектури, ЖКГ, транспорту (О.Сироїд). 

 
 
 
Голова районної ради      Андрій СУЛИМ 



 

УКРАЇНА  
 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №120 
    від “25” червня  2021р.  

Про внесення змін до пункту 1 рішення Львівської районної ради від 
26.04.2021 №94 «Про делегування повноважень Львівської районної ради 

 Львівській районній держадміністрації» 
 

Розглянувши викладене в листі Львівської районної державної адміністрації 
від 22.04.2021 №161\02-07, враховуючи рішення Львівської районної ради від 
26.04.2021 №94, висновки постійних комісій районної ради (додаються), 
керуючись підпунктом 27) частини 1 статті 43, статтею 44 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, Львівська районна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення районної ради від 26.04.2021 №94 
«Про делегування повноважень Львівської районної ради  Львівській районній 
держадміністрації» та викласти його в новій редакції: 

«1. Делегувати Львівській районній державній адміністрації такі 
повноваження: 

1.1. Підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-
економічного та культурного розвитку Львівського району, цільових програм з 
інших питань, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією 
статтею; забезпечення виконання рішень ради. 

1.2.  Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та 
культурного розвитку Львівської області та загальнодержавних програм 
економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України. 

1.3. Забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку  
території Львівського району, ефективного використання природних, трудових і 
фінансових ресурсів. 

1.4. Підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади 
фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України. 

1.5. Сприяння інвестиційній діяльності на території Львівського району. 
1.6. Об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та 

організацій, розташованих на території району, і населення, а також бюджетних 
коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах 
об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на 
капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, 
які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування 
на договірних засадах) та на заходи щодо охорони праці та охорони 
навколишнього природного середовища. 



1.7. Залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та 
організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні 
населення району, координація цієї роботи. 

1.8. Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського 
транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно 
транзитного пасажирського транспорту. 

1.9. Підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку 
території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, 
визначених містобудівною документацією. 

1.10. Організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії та 
культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та 
садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення. 

1.11. Підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються 
сільськими, селищними, міськими радами. 

1.12. Видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і 
обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів. 

1.13. Забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів 
освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; 
сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-
культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих 
спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та 
неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, 
фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді. 

1.14. Підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо 
організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 
та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до 
відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, 
що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками 
історії або культури, які охороняються законом, підготовка і подання на 
затвердження ради пропозицій щодо оголошення в місцях масового розмноження 
та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням 
господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу. 

1.15. Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в 
установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, 
а також населення. 

1.16. Координація на території Львівського району діяльності місцевих 
землевпорядних органів. 

1.17. Здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у 
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок. 

1.18. Забезпечення виконання заходів з відстеження результативності 
регуляторних актів, прийнятих Львівською районною радою.». 

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 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №121 
    від “25” червня  2021р.  

 

Про припинення юридичної особи «МІСЦЕВИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ 
ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ» (35867608) 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 комунальної власності від 14.06.2021 та з питань депутатської 
діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами 
та регламенту від 25.06. 2021, Львівська районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Припинити юридичну особу – «МІСЦЕВИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ 

ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ» (35867608) шляхом ліквідації. 
2. Утворити ліквідаційну комісію з припинення «МІСЦЕВИЙ ТРУДОВИЙ 

АРХІВ ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ» (35867608) та затвердити її склад згідно з 
додатком.  

3. Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії:  
Україна, 81500, Львівська область, Городоцький район, місто Городок, вул. 

Львівська, будинок 1А.   
4. Доручити: 
4.1. Голові ліквідаційної комісії Телюк Ірині Іванівні протягом трьох 

робочих днів з дати прийняття рішення повідомити орган, що здійснює державну 
реєстрацію, про припинення юридичної особи «МІСЦЕВИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ 
ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ», шляхом ліквідації. 

4.2.Ліквідаційній комісії здійснити відповідно до вимог чинного 
законодавства організаційно-правові заходи, пов’язані з ліквідацією юридичної 
особи «МІСЦЕВИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ» та 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 організації «МІСЦЕВИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ ГОРОДОЦЬКОГО 
РАЙОНУ». 

7. Ліквідаційній комісії забезпечити передачу архівних документів 
«МІСЦЕВИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ» в архівний відділ 
в м.Городок архівного управління Львівської районної державної адміністрації 



8. Майнові активи та основні засоби, грошові кошти, які знаходяться на 
рахунках юридичної особи «МІСЦЕВИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ ГОРОДОЦЬКОГО 
РАЙОНУ», передати Львівській районній раді. 

9. 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 
комунальної власності (В.Махніцький). 

 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток 
до рішення районної ради  
від 25.06.2021 №121 

Склад 
ліквідаційної комісії юридичної особи 

  «МІСЦЕВИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ» 
( 35867608 )    

 
Прізвище ім’я по-батькові  Ідентифіка

ційний 
номер 

Посада в 
комісії 

Телюк Ірина Іванівна, керівник «МІСЦЕВИЙ 
ТРУДОВИЙ АРХІВ ГОРОДОЦЬКОГО 
РАЙОНУ». 

2772915484 голова 
комісії  

Шепта Віра Петрівна, провідний спеціаліст-
бухгалтер «МІСЦЕВИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ 
ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ». 

3551503006 член 
комісії 
 

 

 

Заступник голови районної ради    Марта ІЛЬЧИШИН 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №122 
    від “25” червня  2021р.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
с.Артищів Городоцького району Львівської області 

 
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

с.Артищів Городоцького району Львівської області, враховуючи рішення  
Керницької сільської ради від 07.09.2020 №576 «Про погодження проекту 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Артищів Городоцького 
району Львівської області», керуючись ст. ст.10, 174 Земельного кодексу 
України, ст. 43, п. 6-2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної 
комісії районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних 
відносин від 25.06.2021, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити розроблений у 2020 році ФОП «Кульчицький Б.В.» 

проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Артищів Городоцького 
району Львівської області, що передбачає включення в межі с.Артищів 
земель площею 344,9000 га.  

Загальна площа земель населеного пункту с.Артищів в 
проектованих межах складає 424,5000 га.  

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин 
(О.Марко). 

 
 
Голова районної ради      Андрій СУЛИМ 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №123 
    від “25” червня  2021р.  

 
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

с.Речичани Городоцького району Львівської області 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
с.Речичани Городоцького району Львівської області, враховуючи рішення  
Речичанської сільської ради від 07.04.2020 №576 «Про погодження проекту 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Речичани Городоцького 
району Львівської області», керуючись ст. ст.10, 174 Земельного кодексу 
України, ст. 43, п. 6-2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної 
комісії районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних 
відносин від 25.06.2021, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити розроблений у 2020 році ТЗВО «Румпекс ЛТД» проект 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Речичани Городоцького району 
Львівської області, що передбачає включення в межі с.Речичани земель 
площею 240,3000 га та вилучення земель з меж с.Речичани  площею 
2,0000 га. 

Загальна площа земель населеного пункту с.Речичани в 
проектованих межах складає 506,2400 га.  

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин 
(О.Марко). 

 
 
Голова районної ради      Андрій СУЛИМ 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №124 
    від “25” червня  2021р.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
с.Сокільники Пустомитівського району Львівської області (внесення змін) 

 
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

с.Сокільники Пустомитівського району Львівської області (внесення змін), 
рішення Сокільницької сільської ради від 03.03.2017 №255 «Про погодження 
проекту землеустрою щодо коригування «Проекту землеустрою зміни меж 
с.Сокільники», керуючись ст. ст.10, 174 Земельного кодексу України, ст. 43, п. 
6-2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії районної 
ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин від 
25.06.2021, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити розроблений у 2017 році Малим комерційним науково-

виробничим підприємством «Рейтинг» проект землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж с.Сокільники Пустомитівського району Львівської 
області (внесення змін), що передбачає включення в межі с.Сокільники 
земель площею 21,2685 га та вилучення земель з меж с.Сокільники 
площею 12,8848га. 

Загальна площа земель населеного пункту с.Сокільники в 
проектованих межах складає 1421,8071 га.  

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин 
(О.Марко). 

 
 
Голова районної ради       Андрій СУЛИМ 
 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6 – та чергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №125 
    від “25” червня  2021р.  

 
 

Про вихід районної ради зі складу засновника комунального 
 підприємства «ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ » (01996504) 
 

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 комунальної власності від 23.06.2021, районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Вийти зі складу засновника комунального підприємства 

«ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ » (01996504). 
2. Передати права засновника комунального підприємства 

«ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (01996504) 
Перемишлянській 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 підприємства 
«ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ » (01996504). 

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  
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