
Протокол  2- ї позачергової сесії 
Львівської районної ради VIII скликання 

24 грудня 2020 року 
1-ше пленарне засідання 

 
Загальний склад ради – 64 депутати. 
Зареєстровано на початок роботи  2-ї позачергової сесії – 49 депутатів. 
Присутні на закінчення роботи  2-ї позачергової сесії – 49 депутатів. 
Список реєстрації депутатів додається. 
 

Відсутні на момент початку роботи сесії: 
1. Алексєєва Наталія Ігорівна. 
2. Білінський Євген Євгенович. 
3. Василина Михайло Ярославович. 
4. Горуна Станіслав Миколайович. 
5. Грабовська Оксана Григорівна. 
6. Демків Святослав Олегович. 
7. Дідух Анна Володимирівна. 
8. Івасюк Володимир Васильович. 
9. Кричковська Мар’яна Орестівна. 
10. Любицький Роман Теодорович. 
11. Марко Олександр Йосифович. 
12. Миколайчук Орест Ігорович. 
13.Пучніна Марія Миколаївна. 
14. Сироїд Олександр Ілліч. 
15. Шмід Олег Єдвардович. 
 
Веде пленарне засідання  голова районної ради Андрій Сулим. 
Секретар – начальник організаційно-методичного відділу Оксана 

Матківська. 
 
Голова районної ради Андрій Сулим повідомив присутніх у залі, що на  2-у 

позачергову сесію прибуло 49 депутатів.  
Депутат районної ради Т.Жеребецький вніс пропозицію розпочати роботу  

2-ї позачергової сесії.  
Голосують за пропозицію розпочати роботу 2-ї позачергової сесії районної 

ради. 
Голосували: «за» –48, «проти» – 1, «утримались» – 0. 
Рішення  приймається. 
 
Голова районної ради Андрій Сулим вручив тимчасове посвідчення  

депутату районної ради Богун О.Я. Також привітав депутатів районної ради, які  
у міжсесійний період святкували  Дні народження. 

 
А.Сулим. 
Повідомив, що питання, які вносяться на розгляд  2-ї позачергової сесії 



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

 
М.Ільчишин. 
Повідомила, що питання, які вносяться на розгляд  2-ї позачергової сесії 

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

 
Я.Вайда – голова фракції ВО «Свобода». 
Повідомила, що депутат Б.Федун зачитає звернення від фракції ВО 

«Свобода» щодо продовження дії  Закону про особливий статус Донбасу. 
Б.Федун. 
Ознайомив присутніх депутатів зі змістом звернення. 
А.Сулим. 

           Запропонував прийняти дане звернення, як звернення від районної ради. 
Голосували: «за» – 49, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 

          Звернення прийняте. 
 
Г.Маївка – голова фракції ПП «Голос». 
Повідомила, що депутат М.Климовський  зачитає звернення від фракції 

ПП «Голос» до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо 
призначення Шкарлета С.М. міністром освіти і науки України. 

М.Климовський. 
Ознайомив присутніх депутатів зі змістом звернення. 
А.Сулим. 

           Запропонував прийняти дане звернення, як звернення від районної ради. 
Голосували: «за» – 49, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 

          Звернення прийняте. 
 

1.Слухали: 
Про порядок денний 2-ї  позачергової сесії  Львівської районної ради. 
Доповідає  голова районної ради Андрій Сулим. 
А.Сулим. 
Зачитав присутнім проєкт рішення «Про порядок денний 2-ї позачергової 

сесії Пустомитівської районної ради»: 
1. Про звернення депутатів Львівської районної ради Львівської 

області. 
2. Про внесення змін до планових показників районного бюджету 

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

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

культури. 



5. Про вихід Львівської районної ради зі складу засновника 
комунального некомерційного підприємства ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
"РАВА-РУСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (20763941). 

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

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

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

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

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

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

 
О.Сулим. 

           Запропонував прийняти проєкт рішення «Про порядок денний 2-ї 
позачергової  сесії Львівської районної ради» за основу. 

Голосували: «за» – 48, «проти»– 1, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
          Рішення прийняте. 

О.Сулим. 
Уточнив у присутніх чи є зміни та доповнення до проєкту рішення «Про 

порядок денний 2-ї позачергової сесії Львівської районної ради». 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
О.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про порядок денний 2-ї позачергової 

сесії Львівської районної ради» прийняти  в цілому. 
Голосували: «за» – 48, «проти» – 1, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Рішення прийняте. 
 (рішення № 19 додається). 
 
А.Сулим. 
Запропонував присутнім депутатам сьогодні розглянути питання включно 

до п.10 проєкту рішення, а решту на другому пленарному засіданні. 
Повідомив присутнім депутатам, що у роздаткових матеріалах є проєкт 

рішення про проєкт районного бюджету Львівського району на 2021 рік. 
Зазначив, що він розданий депутатам для ознайомлення. Профільна комісія його 
опрацьовувала. У зв’язку з тим, що є брак коштів на утримання апаратів рад, 
необхідно отримати відповідь на деякі питання. Запропонував зробити перерву в 
роботі сесії і провести 2-гу позачергову сесію Львівської районної ради двома 
пленарними засіданнями.  

Поставив на голосування власну пропозицію. 
Голосували: «за» – 49, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 



          Рішення прийняте. 
(рішення № 20 додається). 
 
2.Слухали: 
Про звернення депутатів Львівської районної ради Львівської області. 
А.Сулим. 
Ознайомив присутніх депутатів із проєктом рішення «Про звернення 

депутатів Львівської районної ради Львівської області». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про звернення депутатів Львівської 

районної ради Львівської області» прийняти за основу. 
Голосували: «за» –48, «проти» – 1, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
Г.Маївка - представниця ПП «Голос». 
Запропонувала дане звернення розділити на дві частини, а саме: текстову 

частину та табличну, де вказати чітко всі проведені розрахунки щодо суми 
10 760,0 тис.грн. 

А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію Г.Маївки. 
Голосували: «за» – 15, «проти»– 0, «утримались»–34, «не голосували»-0. 

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

депутатів Львівської районної ради Львівської області» не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про звернення депутатів Львівської 

районної ради Львівської області» прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 34, «проти»– 6, «утримались»–8, «не голосували»-1. 

          Рішення прийняте. 
(рішення № 21 додається). 

      
          3. Слухали: 

Про внесення змін до планових показників районного бюджету 
Городоцького  району на 2020 рік. 
          Доповідає т.в.о. начальника фінансового управління Городоцької районної 
держадміністрації Мирослава Ярославівна Бура. 

М.Бура. 
Ознайомила присутніх депутатів з проєктом рішення «Про внесення змін 

до планових показників районного бюджету Городоцького  району на 2020 рік». 
Матеріали додаються. 

          А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про внесення змін до планових 

показників районного бюджету Городоцького  району на 2020 рік» прийняти за 



основу. 
Голосували: «за» –48, «проти» – 1, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 

          А.Сулим. 
          Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 
проєкту рішення «Про внесення змін до планових показників районного 
бюджету Городоцького  району на 2020 рік». 

Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про внесення змін до планових 

показників районного бюджету Городоцького  району на 2020 рік»  прийняти  в 
цілому. 

Голосували: «за» – 49, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
          Рішення прийняте. 

(рішення № 22 додається). 
 
          4. Слухали: 

Про вихід Львівської районної ради зі складу засновників закладів 
освіти. 

Доповідає голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, 
дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту 
Роман Домашовець. 

Р.Домашовець. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про вихід Львівської районної 

ради зі складу засновників закладів освіти». 
 Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про вихід Львівської районної ради 

зі складу засновників закладів освіти» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 49, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
Проєкт рішення прийнятий за основу. 
А.Сулим. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про вихід Львівської районної ради 

зі складу засновників закладів освіти» прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 49, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 23 додається). 
 
5. Слухали: 
Про вихід Львівської районної ради зі складу засновників закладів 

культури. 
Доповідає голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, 



дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту 
Роман Домашовець. 

Р.Домашовець. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про вихід Львівської районної 

ради зі складу засновників закладів культури». 
Матеріали додаються. 
М.Сидорович - представник  ПП «Об’єднання «Самопоміч». 
Запропонував доповнити преамбулу даного  проєкту рішення Законом 

України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», 
оскільки районна рада передає майно. 

А.Сулим. 
Повідомив, що дана пропозиція буде врахована при розгляді наступного 

питання порядку денного. 
           А.Сулим. 

Вніс на голосування проєкт рішення «Про вихід Львівської районної ради 
зі складу засновників закладів культури» прийняти за основу. 

Голосували: «за» –49, «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 вихід Львівської районної ради зі складу засновників 
закладів культури». 

Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 

          Вніс на голосування проєкт рішення «Про вихід Львівської районної ради 
зі складу засновників закладів культури» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 49, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 24 додається). 

 
6. Слухали: 
Про вихід Львівської районної ради зі складу засновника 

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

Доповідає голова постійної комісії з питань комунальної власності Вадим 
Махніцький. 

В.Махніцький. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про вихід Львівської районної 

ради зі складу засновника комунального некомерційного підприємства 
ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "РАВА-РУСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 
(20763941)». 

Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
 Вніс на голосування проєкт рішення  «Про вихід Львівської районної ради 

зі складу засновника комунального некомерційного підприємства 



ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "РАВА-РУСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 
(20763941)» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 49, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
         Проєкт рішення прийнятий за основу. 

О.Браташ. 
У своєму виступі зазначила, що не знає, яке майно передається, який 

фінансовий стан підприємства, чи проводилась інвентаризація майна. Попросила 
підготувати їй інформацію щодо переліку всього майна, де правонаступником є 
районна рада та перелік майна, яке ще буде перерозподілятися. Також попросила 
вважати це її усним депутатським запитом. 

А.Сулим. 
Повідомив, що надасть відповідну інформацію. 
Уточнив у присутніх стосовно внесення пропозицій та доповнень до 

проекту рішення. 
О.Чекайло. 
Запропонувала п.5 даного проєкту рішення доповнити висловом «та з 

питань економіки, бюджету і фінансів (В.Костик)». 
А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію О.Чекайло. 
Голосували: «за» – 40, «проти» – 2, «утримались» – 9, «не голосували» -0. 
Рішення прийняте. 
Інших пропозицій та доповнень до проєкту рішення «Про вихід Львівської 

районної ради зі складу засновника комунального некомерційного підприємства 
ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "РАВА-РУСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 
(20763941)»  не надійшло. 

 
А.Сулим. 

          Вніс на голосування проєкт рішення  «Про вихід Львівської районної ради 
зі складу засновника комунального некомерційного підприємства 
ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "РАВА-РУСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 
(20763941)» прийняти з внесеними змінами в цілому. 

Голосували: «за» – 49, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
          Рішення прийняте. 

(рішення № 25 додається). 
 
7. Слухали: 
Про вихід Львівської районної ради зі складу засновника 

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

Доповідає голова постійної комісії з питань комунальної власності Вадим 
Махніцький. 

В.Махніцький. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про вихід Львівської районної 

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



Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про вихід Львівської районної ради 

зі складу засновника комунального некомерційного підприємства 
ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЖОВКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ» (01996409)»  прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 49, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
          Проект рішення прийнятий за основу. 

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

проєкту рішення. 
Т.Стефанишин – представник ПП «Об’єднання «Самопоміч». 

          Запропонував доповнити п.3 даного проєкту рішення та викласти його в 
наступній редакції: «Передати майно, що належало комунальному 
некомерційному підприємству ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
«ЖОВКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (01996409)  у 
комунальну власність Жовківської міської ради в установленому порядку». 

А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію Т.Стефанишина. 
Голосували: «за» – 49, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 

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

районної ради зі складу засновника комунального некомерційного підприємства 
ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЖОВКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ» (01996409)»  не надійшло. 

А.Сулим. 
          Вніс на голосування проєкт рішення «Про вихід Львівської районної ради 
зі складу засновника комунального некомерційного підприємства 
ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЖОВКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ» (01996409)» прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 49, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
          Рішення прийняте. 

(рішення № 26 додається). 
 
8. Слухали: 
Про вихід Львівської районної ради зі складу засновника 

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

Доповідає голова постійної комісії з питань комунальної власності Вадим 
Махніцький. 

В.Махніцький. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про вихід Львівської районної 

ради зі складу засновника комунального некомерційного підприємства 
ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ПУСТОМИТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (01998035)». 



Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про вихід Львівської районної ради 

зі складу засновника комунального некомерційного підприємства 
ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ПУСТОМИТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (01998035)» прийняти за основу. 

Голосували: «за» – 49, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 
          Проект рішення прийнятий за основу. 

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

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про вихід Львівської районної ради 

зі складу засновника комунального некомерційного підприємства 
ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ПУСТОМИТІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (01998035)»  прийняти в цілому. 

Голосували: «за» – 49, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Рішення прийняте. 
(рішення № 27 додається). 

 
9. Слухали: 
Про передачу майна Городоцької районної ради Зимноводівській 

сільській раді. 
Доповідає голова постійної комісії з питань комунальної власності Вадим 

Махніцький. 
В.Махніцький. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про передачу майна 

Городоцької районної ради Зимноводівській сільській раді». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про передачу майна Городоцької 

районної ради Зимноводівській сільській раді» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 48, «проти»– 1, «утримались»–0, «не голосували»-0. 

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

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення«Про передачу майна Городоцької 

районної ради Зимноводівській сільській раді» прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 49, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Рішення прийняте. 
 (рішення № 28 додається). 
 



10. Слухали: 
Про передачу організацій та майна Городоцької районної ради 

Городоцькій міській раді. 
Доповідає голова постійної комісії з питань комунальної власності Вадим 

Махніцький. 
В.Махніцький. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про передачу організацій та 

майна Городоцької районної ради Городоцькій міській раді». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про передачу організацій та майна 

Городоцької районної ради Городоцькій міській раді» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 49, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 

          Проєкт рішення прийнятий за основу. 
В.Махніцький. 
Запропонував додаток до даного проєкту рішення доповнити пунктом 3, а 

саме: КНП « Городоцька районна стоматологічна поліклініка».     
А.Сулим. 
Вніс на голосування пропозицію В.Махніцького.. 
Голосували: «за» – 44, «проти»– 0, «утримались»–5, «не голосували»-0. 

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

організацій та майна Городоцької районної ради Городоцькій міській раді»  не 
надійшло. 

А.Сулим. 
          Вніс на голосування проєкт рішення «Про передачу організацій та майна 
Городоцької районної ради Городоцькій міській раді»  прийняти зі змінами в 
цілому. 

Голосували: «за» – 44, «проти»– 0, «утримались»–5, «не голосували»-0. 
          Рішення прийняте. 

(рішення № 29 додається). 
 

11. Слухали: 
Про передачу організацій та майна Городоцької районної ради 

Комарнівській міській раді. 
Доповідає голова постійної комісії з питань комунальної власності Вадим 

Махніцький. 
В.Махніцький. 
Ознайомив присутніх із проєктом рішення «Про передачу організацій та 

майна Городоцької районної ради Комарнівській міській раді». 
Матеріали додаються. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення  «Про передачу організацій та майна 

Городоцької районної ради Комарнівській міській раді» прийняти за основу. 
Голосували: «за» – 49, «проти»– 0, «утримались»–0, «не голосували»-0. 

          Проєкт рішення прийнятий за основу. 



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

проєкту рішення. 
Пропозицій та доповнень не надійшло. 
А.Сулим. 
Вніс на голосування проєкт рішення «Про передачу організацій та майна 

Городоцької районної ради Комарнівській міській раді»  прийняти в цілому. 
Голосували: «за» – 49, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» -0. 
Рішення прийняте. 
 (рішення № 30 додається). 
 
Різне. 
А.Сулим. 
 Подякував депутатам за плідну роботу. 
Оголосив перерву в роботі 2-ї позачергової сесії. 
Поінформував, що друге пленарне засідання 2-ї позачергової сесії відбудеться  

в даній сесійній залі (м.Пустомити, вул.Грушевського, 35), в п’ятницю, 
30.12.2020, початок  о 11.00 годині.  
 
 
 
Голова Львівської районної ради     Андрій Сулим 
 


