
Протокол  I- сесії 
Львівської районної ради VIII скликання 

07 грудня 2020 року 
I-ше пленарне засідання 

 
Відбувається реєстрація депутатів. 
Засідання сесії відкриває Децик Віктор Ігорович - голова Львівської 

районної територіальної виборчої комісії. 
В. Дерик.  
 Повідомив, що відповідно до частини третьої статті 46 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", Львівською районною територіальною 
виборчою комісією на сьогодні, 7 грудня 2020 року, скликано першу сесію 
новообраної Львівської районної ради VIII скликання. За інформацією на 
сьогоднішнє пленарне засідання Львівської районної ради VІІI скликання 
прибуло́ 63 депутатів із 64 новообраних депутатів. 

Отже, кворум є. I-ша сесія Львівської районної ради VІІI скликання 
оголошується відкритою. 

В.Децик. 
Повідомив, що за пропозицією Львівської районної територіальної 

виборчої комісії протокол сесії вестиме начальнику організаційно-методичного 
відділу Пустомитівської районної ради Матківська Оксана Семенівна. 

 
В. Децик. 
Запропонував присутнім вшанувати хвилиною мовчання пам'ять про усіх 

героїв, які віддали своє життя за збереження суверенітету і територіальної 
цілісності України  в російсько-українській війні. 

Відбулося  покладання квітів до Меморіалу Загиблим Героям Небесної 
Сотні та воїнам АТО депутатами районної ради Фрис Володимиром 
Ярославовичем та Пучніною Марією Миколаївною. 

 
В.Децик. 
Повідомив, що на сесії присутні  гості: 
- отець Микола Біляк; 
- отець Юрій Чудяк; 
-   Холод Юрій Ігорович – заступник голови Львівської обласної ради; 
- Харлов Валентин В’ячеславович – керуючий справами Львівської 

обласної ради; 
-  Гичка Галина Григорівна – голова Пустомитівської районної ради VІІ 

скликання; 
- Більовський Володимир Михайлович - голова Городоцької районної ради 

VІІ скликання; 
- Горбань Роман Васильович - голова Жовківської районної ради VІІ 

скликання. 
 Зареєструвалися представники ЗМІ та телебачення ( список додається). 
В.Децик. 
Ознайомив присутніх з рішенням Львівської районної територіальної 



виборчої комісії про підсумки голосування та результатами виборів депутатів 
Львівської районної ради, які відбулися 25 жовтня 2020 року. Зазначив, що 
згідно з результатами голосування п’ять місцевих організацій політичних партій 
подолали п'ятивідсотковий бар'єр та, відповідно до Виборчого кодексу України, 
отримали право на розподіл депутатських мандатів. Озвучив результати виборів 
депутатів Львівської районної ради, які відбулися 25 жовтня 2020 року, а також 
зачитав список зареєстрованих депутатів Львівської районної ради VІІI 
скликання. 

Привітав новообраних депутатів VІІI скликання та зазначив, що після 
офіційного оголошення результатів виборів і прийняття присяги депутата 
районної ради усі новообрані депутати приступають до виконання своїх 
обов'язків. 

 Запросив найстаршого за віком новообраного депутата Львівської районної 
ради Сидоровича Михайла Васильовича зачитати текст Присяги депутата 
районної ради. 

М.Сидорович. 
Зачитав текст Присяги. 
Відбулося підписання тексту Присяги всіма депутатами та отримання 

депутатами тимчасових посвідчень депутата районної ради. 
 
В. Децик. 
Запросив отців Юрія та Миколу до спільної молитви та благословення 

депутатів на подальшу працю. 
   

В.Децик. 
Повідомив, що на засіданні погоджувальної ради з проведення І сесії 

Львівської районної ради VІІI скликання було створено тимчасову лічильну 
комісію в кількості 8 осіб, яка здійснюватиме підрахунок голосів, в тому числі, з 
виборів голови та заступника голови районної ради, до моменту обрання 
лічильної комісії Львівської районної ради. До складу тимчасової лічильної 
комісії увійшли такі депутати районної ради: 
1. Костик Володимир Степанович 

 
Львівська територіальна організація 
Політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ» 

2. Махніцький Вадим Олегович 
 

Львівська територіальна організація 
Політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ» 

3. Кузьо Мар’яна Сергіївна 
 

Львівська територіальна організація 
Політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ» 

4. Щур Назарій Мирославович 
 

Львівська обласна організація 
Політичної партії «СЛУГА 
НАРОДУ» 

5. Пучніна Марія Миколаївна 
 

Львівська обласна організація 
Політичної партії «ОБ’ЄДНАННЯ 
«САМОПОМІЧ» 



6. Івасюк Володимир Васильович 
 

Львівська обласна організація 
Політичної партії «ОБ’ЄДНАННЯ 
«САМОПОМІЧ» 

7. Паславський Юрій Валерійович 
 

Львівська обласна територіальна 
організація Політичної партії 
«ГОЛОС» 

8. Федун Богдан Андрійович 
 

Львівська обласна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«СВОБОДА» 

 
В. Децик. 
Запросив членів тимчасової лічильної комісії зібратися в кабінеті районної 

ради №26  і обрати зі свого складу голову та секретаря комісії.  
 Згідно протоколу тимчасової лічильної комісії №1 головою тимчасової 

лічильної комісії обрано Костика В.С., секретарем Кузьо М.С. 
 
В. Децик. 
Повідомив, що відповідно до частини 3-ої статті 46-ої Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з моменту визнання повноважень депутатів 
ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в 
кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу 
кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на 
пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради – 
він веде пленарні засідання ради, відповідно до вимог Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту ради. П’ять політичних партій, 
які набрали найбільшу кількість голосів на виборах, подали кандидатури до 
складу тимчасової президії, зокрема: 
 
1.  Сулим Андрій Олегович Львівська територіальна організація Політичн  

партії «Європейська Солідарність» 
2.  Марко Андрій Тарасович Львівська Обласна організація Політичної Пар  

«СЛУГА НАРОДУ» 
3.  Мовчан Іван Олександрович Львівська обласна організація Політичної парт  

«Об’єднання «САМОПОМІЧ» 
4.  Ільчишин Марта Ігорівна Львівська обласна організація Всеукраїнськог  

об’єднання «СВОБОДА» 
5.  Маївка Галина Олегівна Львівська обласна територіальна організація 

Політичної Партії «ГОЛОС» 
 

В. Децик. 
Запросив членів тимчасової президії зайняти місце за столом президії та 

побажав депутатам районної ради плідної праці. 
 
          Члени тимчасової президії обирають зі свого складу голову засідання. 

Головою засідання обраний Сулим Андрій Олегович – член тимчасової 
президії. 



 
1.Слухали: 
Про порядок денний І сесії Львівської районної ради VIII скликання. 
 
А.Сулим. 
Зачитав присутнім проєкт рішення «Про порядок денний І сесії Львівської 

районної ради VIII скликання». 
1. Про затвердження Регламенту Львівської районної ради VIII скликання. 
2. Про порядок обрання голови Львівської районної ради VIII скликання. 
3. Про обрання голови Львівської районної ради VIII скликання. 
4. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

голові Львівської районної ради VIII скликання. 
5. Про порядок обрання заступника голови Львівської районної ради VIII  

скликання. 
6. Про обрання заступника голови Львівської районної ради VIII  

скликання . 
7. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

заступнику голови Львівської районної ради VIII скликання. 
8. Про створення робочих органів сесії Львівської районної ради VIII  

скликання. 
9. Про створення постійних комісій Львівської районної ради VIII  

скликання. 
10. Про обрання постійних комісій Львівської районної ради VIII  

скликання. 
11. Про затвердження Положення про  постійні комісії Львівської районної 

ради VIII скликання. 
12.  Про утворення президії Львівської районної ради VIII скликання. 
13. Про затвердження Положення про президію Львівської районної ради 

VIII скликання. 
14. Про створення Львівської районної ради Львівської області шляхом 

злиття. 
15. Про умови оплати праці голови та заступника голови  Львівської 

районної ради. 
16. Різне. 
 

           А.Сулим. 
           Запропонував прийняти проєкт рішення «Про порядок денний І сесії 
Львівської районної ради VIII скликання» за основу: 

Голосували: «за» –54, «проти» – 0, «утримались» – 9, «не голосували» -0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 

 
           А.Сулим. 
          Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозиції та доповнень до 
проєкту рішення «Про порядок денний І сесії Львівської районної ради VIII  
скликання». 

 



О.Котис - представник ПП «Голос». 
Запропонував до проекту порядку денного сесії дві пропозиції: 
1. Закрити сесію після розгляду 7 питання порядку денного. 
2. Створити робочу групу по напрацю Регламенту і Положення про 

постійні комісії. 
 
А.Сулим. 
Вніс на голосування першу пропозицію О.Котиса. 
Голосували: «за» – 9, «проти»– 7, «утримались»–42, «не голосували»-5. 

          Рішення не прийняте. 
 
          А.Сулим. 

Вніс на голосування другу пропозицію О.Котиса. 
Голосували: «за» – 21, «проти»– 2, «утримались»–40, «не голосували»-0. 

          Рішення не прийняте. 
 

Інших пропозицій та доповнень до проєкту рішення «Про порядок денний І 
сесії Львівської районної ради VIII демократичного скликання» не надійшло. 

 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок денний І сесії 

Львівської районної ради VIII скликання» прийняти з внесеними змінами в 
цілому. 

Голосували: «за» – 54, «проти»– 9, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
          Рішення прийняте. 

(рішення № 1 додається). 
 

2. Слухали: 
 Про затвердження Регламенту Львівської районної ради VIII  

скликання. 
А.Сулим. 

           Повідомив присутнім, що відповідно до статті 46 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» рада не пізніше другої сесії затверджує 
Регламент ради. Оскільки часу напрацювати остаточний варіант Регламенту не було 
достатньо. Підготовча група напрацювала проєкт Регламенту, який створено на 
основі Регламенту Пустомитівської районної ради. 

 Запропонував затвердити такий Регламент в цілому, для того, щоб можна 
було якісно провести перші сесії новоутвореної районної ради і при цьому 
дотриматися усіх вимог законодавства щодо роботи ради. 

 Також запропонував, щоб представники усіх фракцій ради делегували свого 
представника, який візьме участь в напрацюванні подальших змін до цього 
Регламенту, які розглянуться та затвердяться після завершення усіх підготовчих дій 
по організації роботи районної ради.  
           А.Сулим. 

 Запропонував прийняти проєкт рішення «Про затвердження Регламенту 
Львівської районної ради VIII скликання» за основу: 



Голосували: «за» –63, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 

           А.Сулим. 
          Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозиції та доповнень до 
проєкту рішення «Про затвердження Регламенту Львівської районної ради VIII  
скликання». 

Н.Алексєєва – представниця «Об’єднання «Самопоміч». 
Запропонувала проекти рішень районної ради та протокол сьогоднішнього 

засідання опублікувати на сайтах всіх районних рад, які включені до складу 
Львівського району. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію Н.Алєксєєвої. 
Голосували: «за» – 62, «проти»– 0, «утримались»–1, «не голосували»-0. 

          Рішення прийняте. 
Інших пропозицій та доповнень до проєкту рішення «Про порядок денний І 

сесії Львівської районної ради VIII скликання». 
А.Сулим. 

          Вніс на голосування проєкт рішення «Про затвердження Регламенту 
Львівської районної ради VIII скликання» прийняти з внесеними змінами в 
цілому. 

Голосували: «за» – 62, «проти»– 0, «утримались»–1, «не голосували»-0. 
          Рішення прийняте. 

(рішення № 2 додається). 
 
3. Слухали: 
Про порядок обрання голови Львівської районної ради VIII 
скликання. 
А.Сулим. 
Повідомив присутніх, що у них на руках в матеріалах проектів рішень є 

проєкт порядку обрання голови Львівської районної ради VIII скликання. Цим 
порядком визначена процедура обрання голови районної ради. 
           А.Сулим. 

 Запропонував прийняти проєкт рішення «Про порядок обрання голови 
Львівської районної ради VIII скликання» за основу. 
Голосували: «за» –63, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 

           А.Сулим. 
          Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозиції та доповнень до 
проєкту рішення «Про порядок обрання голови Львівської районної ради VIII  
скликання». 

Пропозицій та доповнень не надійшло. 
 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок обрання голови 

Львівської районної ради VIII скликання»   прийняти за основу і в цілому. 
Голосували: «за» – 63, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 



          Рішення прийняте. 
(рішення № 3 додається). 
 
4. Слухали: 
Про обрання голови Львівської районної ради VIII скликання. 
А. Сулим. 
Повідомив присутніх, що кандидатуру на посаду голови районної ради 

подають представники політичних партій, що увійшли до складу ради. 
Запропонував зголоситися представників партій, які мають пропозиції 

щодо кандидатур на посаду голови Львівської районної ради. 
ПП «Європейська Солідарність» подала кандидатуру на посаду голови 

Львівської районної ради Сулима А.О. 
«Об’єднання «Самопоміч» подала кандидатуру на посаду голови 

Львівської районної ради Сидоровича М.В. 
ЛОТО ПП «Голос» подала кандидатуру на посаду голови Львівської 

районної ради Маївки Г.О. 
Присутні в залі депутати вирішили надати слово для виступу кожному 

кандидату на голову Львівської районної ради не більше трьох хвилин. 
Кандидати відповіли на численні запитання з зали. 
А.Сулим. 
Запросив членів тимчасової лічильної комісії Львівської районної ради 

приступити до організації проведення голосування.  
Також запропонував представникам політичних партій подати 

повідомлення про формування фракцій політичних партій у Львівській районній 
раді. 

ПП «Європейська Солідарність» повідомила про створення депутатської 
фракції  ПП «Європейська Солідарність», керівником якої обрано Жеребецького 
Т.П. 

«Об’єднання «Самопоміч» повідомила про створення депутатської фракції 
«Самопоміч», керівником якої обрано Мовчана І.О. 

ЛОТО ПП «Голос» повідомила про створення депутатської фракції 
«Голос», керівником якої обрано Маївку Г.О. 

ПП «Слуга народу» повідомила про створення депутатської фракції «Слуга 
народу», керівником якої обрано Марка А.Т. 

ВО «Свобода» повідомила про створення депутатської фракції «Свобода», 
керівником якої обрано Вайду Я.М. 

 
Тимчасова президія залишає стіл засідань і займає свої місця у сесійній 

залі. 
Тимчасова лічильна комісія займає місця за столом засідань. 
 
Костик В.С. голова тимчасової лічильної комісії. 
Проінформував присутніх депутатів про засідання лічильної комісії, 

обрання її керівних органів (протокол №1 тимчасової лічильної комісії 
додається), також ознайомив зі зразком бюлетеня для голосування на обрання 
голови Львівської районної ради та самою процедурою голосування. 



Присутні депутати приступили до таємної процедури голосування на 
обрання голови Львівської районної ради. 

Члени лічильної комісії погасили бюлетень Богун О.Я., яка відсутня на 
сьогоднішньому засіданні. 

Відбувся підрахунок голосів членами тимчасової лічильної комісії. 
 
Костик В.С. голова тимчасової лічильної комісії. 
Повідомив, що за підсумками голосування на посаду голови Львівської 

районної ради на основі протоколу №2 (додається) обраний Сулим Андрій 
Олегович, за якого віддали свої голоси 41 депутат. 

(рішення № 4 додається). 
 

А.Сулим. 
Подякував усім за підтримку його кандидатури на посаду голови 

Львівської районної ради. 
Гичка Г.Г. – голова Пустомитівської районної ради VІІ скликання,  

Більовський В. М. - голова Городоцької районної ради VІІ скликання та Горбань 
Р. В. - голова Жовківської районної ради VІІ скликання привітали новообраного 
голову Львівської районної ради та вручили йому булаву, один з атрибутів 
українських козацьких клейнодів, як символ влади. 

 
А.Сулим. 
Повідомив, що рада приймає рішення на основі протоколу №2 тимчасової 

лічильної комісії без голосування про обрання голови районної ради.  
Голова тимчасової лічильної комісії Костик В.С. запросив новообраного 

голову Львівської районної ради VІІI скликання А.Сулима зайняти місце в 
президії. 

 
А.Сулим.  
У відповідності до законодавства повідомив про конфлікт інтересів при 

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

 
Сесійну залу залишив депутат Р.Гуменюк. 
В сесійній залі присутні 62 депутати районної ради. 
 
5. Слухали: 
«Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

голові Львівської районної ради VIII скликання». 
А.Сулим. 
Повідомив, що відповідно до статей 14,15 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» посада голови районної ради відноситься до 
третьої категорії класифікації посад в органах місцевого самоврядування. Цій 
категорії відповідають 7, 6, 5 ранги.  

В.Фрис. 
Запропонував присвоїти голові районної ради 6 ранг посадової особи 



місцевого самоврядування. 
 

          А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію В.Фриса. 
Голосували: «за» – 56, «проти»– 1, «утримались»–1, «не голосували»-4. 

          Рішення  прийняте. 
Інших пропозицій та доповнень до проєкту рішення «Про присвоєння 

рангу посадової особи місцевого самоврядування голові Львівської районної 
ради VIII скликання» не надійшло. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про присвоєння рангу посадової 

особи місцевого самоврядування голові Львівської районної ради VIII 
скликання» прийняти з внесеними змінами в цілому. 

Голосували: «за» – 56, «проти»– 1, «утримались»–1, «не голосували»-4. 
          Рішення прийняте. 

(рішення № 5 додається). 
 
6. Слухали: 
 Про порядок обрання заступника голови Львівської районної ради 

VIII скликання. 
А.Сулим. 

         Повідомив депутатам, що у них на руках в матеріалах проєктів рішень є 
проєкт порядку обрання заступника голови Львівської районної ради VIII 
скликання. Цим порядком визначена процедура обрання заступника голови 
районної ради. 
           А.Сулим. 

 Запропонував прийняти проєкт рішення «Про порядок обрання заступника 
голови Львівської районної ради VIII скликання»  за основу. 

Голосували: «за» –62, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 

           А.Сулим. 
          Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 
проєкту рішення «Про порядок обрання заступника голови Львівської районної 
ради VIII скликання». 

І.Мовчан. 
Запропонував п.1 додатку до даного проєкту рішення доповнити і викласти 

в новій редакції, а саме: «Кандидатуру на посаду заступника голови районної 
ради пропонує голова  районної ради, а також голови фракцій районної ради». 

А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію І.Мовчана. 
Голосували: «за» – 12, «проти»– 21, «утримались»–29, «не голосували»-0. 

          Рішення неприйняте. 
Інших пропозицій та доповнень до проєкту рішення «Про порядок обрання 

заступника голови Львівської районної ради VIII скликання» не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок обрання заступника 



голови Львівської районної ради VIII скликання»   прийняти  в цілому. 
Голосували: «за» – 49, «проти»– 12, «утримались»–1, «не голосували»-0. 

          Рішення прийняте. 
(рішення № 6 додається). 

 
7. Слухали: 
Про обрання заступника голови Львівської районної ради VIII 

скликання . 
А.Сулим. 
Запропонував кандидатуру на посаду заступника голови районної ради 

Ільчишин Марту Ігорівну. 
А.Сулим. 
Запросив членів тимчасової лічильної комісії Львівської районної ради 

приступити до організації проведення таємного голосування.  
Тимчасова лічильна комісія займає місця за столом засідань. 
 
Костик В.С. голова тимчасової лічильної комісії. 
Ознайомив зі зразком бюлетеня для голосування на обрання заступника 

голови Львівської районної ради та самою процедурою голосування. 
Присутні депутати приступили до таємної процедури голосування на 

обрання заступника голови Львівської районної ради. 
Члени лічильної комісії погасили два бюлетені Богун О.Я. та Гуменюка 

Р.П, як такі, що відсутні на засіданні сесії. 
Відбувся підрахунок голосів членами тимчасової лічильної комісії. 
 
Костик В.С. голова тимчасової лічильної комісії. 
Повідомив, що за підсумками таємного голосування на посаду заступника 

голови Львівської районної ради на основі протоколу №3 (додається) обрано 
Ільчишин Марту Ігорівну, за яку віддали свої голоси 40 депутатів. 
       

А.Сулим. 
         Запросив заступника голови районної ради Ільчишин М.І. зайняти місце в 
президії. 

А.Сулим. 
Зачитав рішення ( без голосування на основі протоколу №3 тимчасової 

лічильної комісії) «Про обрання заступника голови Львівської районної ради VIII 
скликання». 

(рішення № 7 додається). 
 

8.Слухали: 
Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

заступнику голови Львівської районної ради VIII скликання. 
А.Сулим. 
Повідомив, що відповідно до статей 14, 15 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» посада заступника голови районної ради 
відноситься до четвертої категорії класифікації посад в органах місцевого 



самоврядування. Цій категорії відповідають 9, 8, 7 ранги. Запропонував 
присвоїти заступнику 8 ранг посадової особи місцевого самоврядування. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про присвоєння рангу посадової 

особи місцевого самоврядування голові Львівської районної ради VIII 
скликання» прийняти за основу та в цілому. 

Голосували: «за» – 61, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-1. 
          Рішення прийняте. 

(рішення № 8 додається). 
 

А.Сулим. 
 
Повідомив, що ІІ пленарне засідання І сесії Львівської районної ради 

відбудеться в даній сесійній залі (м.Пустомити, вул.Грушевського, 35), в 
п’ятницю, 11.12.2020, початок  о 11 годині. Запропонував перенести усі 
нерозглянуті питання порядку денного на ІІ пленарне засідання. 

Поставив на голосування пропозицію про перенесення нерозглянутих 
питань порядку денного на ІІ пленарне засідання. 

Голосували: «за» – 50, «проти»– 1, «утримались»–11, «не голосували»-0. 
          Рішення прийняте. 
 
 
 
Голова Львівської районної ради     Андрій Сулим 


