
 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

4 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №66 
    від “05” березня  2021р.  

                                                                                                                                   

Про порядок денний ІV позачергової 
сесії Львівської районної ради 

 
 Львівська районна рада восьмого скликання 

ВИРІШИЛА: 
Затвердити такий порядок денний ІV  позачергової сесії районної ради: 
1. Про звернення Львівської районної ради. 
2. Про надання погодження на звільнення головного лікаря КП 

Перемишлянської центральної районної лікарні Б.ЛІВОГО. 
3. Про затвердження розпорядження голови Комісії з реорганізації районних 

рад від 26.02.2021 №84 «Про звільнення з займаної посади Савки Т.П.». 
4. Про затвердження розпорядження голови Комісії з реорганізації районних 

рад від 31.12.2020 №27 «Про внесення змін до розпорядження голови Комісії з 
реорганізації районних рад від 21.12.2020 №6 «Про попередження про наступне 
вивільнення працівників у порядку пункту 1) статті 40 КЗпП України». 

5. Про безоплатну передачу у власність Кам’янка-Бузькій міській раді  
будівлі та основних засобів. 

6. Про внесення змін до додатку №5 до рішення Пустомитівської районної 
ради від 20.11.2020 №879 «Про передачу установ та майна, що перебувають у 
спільній власності територіальних громад Пустомитівського району, до комунальної 
власності об’єднаних територіальних громад Львівського району». 

7.  Про внесення змін до підпункту 1.2. пункту 1 рішення Львівської районної 
ради  від 05.02.2021 №59 «Про безоплатну передачу із спільної власності 
територіальних громад Кам’янка-Бузького району майнових комплексів, основних 
засобів, нематеріальних активів і інвентарю закладів та установ». 

8.  Про скасування рішення Пустомитівської районної ради від 20.11.2020р № 
880 «Про передачу КП «Архітектурно-планувальне бюро» Пустомитівської районної 
ради майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад 
Пустомитівського району в оперативне управління та комунальну власність». 

9. Про дострокове припинення повноважень депутата Львівської районної 
ради Р.ЛЮБИЦЬКОГО. 

10. Про дострокове припинення повноважень депутата Львівської районної 
ради А.ДІДУХ. 

11.  Різне.  
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 



  

 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

4 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №67 
    від “05” березня  2021р.  

 
 
 
 
 

Про звернення Львівської районної ради 
 

Розглянувши звернення депутатських фракцій  у Львівській районній 
раді: «Голос» від 23.02.2021, ВО «Свобода» (вх.№465 від 04.03.2021) та «Слуга 
народу» від 04.03.2021, керуючись частиною другою статті 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997,  враховуючи висновок 
постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності,  етики, 
дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту 
від 01.03.2021, районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

  
1. Прийняти звернення Львівської районної ради: 
1.1. До Президента України, Генерального прокурора України, Верховної 

Ради України та Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини щодо 
обвинувального вироку у справі одеського активіста та блогера Сергія 
СТЕРНЕНКА, згідно з додатком №1. 
          1.2. До Президента України, Голови Верховної Ради України, Секретаря 
Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності 
антиукраїнських політичних партій «Опозиційна платформа - за життя» та 
«Партія Шарія», згідно з додатком №2. 
          1.3. До Президента України щодо звільнення політв’язня Олега 
Приходька, якого з 9 жовтня 2019 року незаконно утримує злочинний 
путінський режим, згідно з додатком №3. 

1.4. До депутатів Верховної Ради України стосовно невідкладного 
прийняття в другому читанні і в цілому законопроектів № 2194 та 2195 щодо 
повернення громадам права розпоряджатися землею за межами населених 
пунктів, згідно з додатком №4. 

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 
                                    

 



  
 

 
Додаток №1 
до рішення районної ради 
від 05.03.2021 №67 

 
 

Звернення 
 до Президента України, Генерального прокурора України, Верховної 

Ради України та Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини 
щодо обвинувального вироку у справі одеського активіста та блогера 

Сергія СТЕРНЕНКА 
 

           Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, стурбовані 
обвинувальним вироком у справі Сергія СТЕРНЕНКА – українського 
громадського діяча та правника, активного учасника Революції Гідності, який 
відомий своєю активною українською позицією. 

Ми вважаємо несправедливим і необґрунтованим вирок Приморського 
районного суду м. Одеси, на підставі якого відправлено за ґрати українського 
активіста Сергія СТЕРНЕНКА на 7 років і 3 місяці за обвинуваченням у 
викраденні людини. Обвинувальний акт базувався на свідченнях керівника 
Одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія ЩЕРБИЧА. Це 
чергова демонстрація того, що судова система в Україні перетворилася на 
знаряддя тиску та усунення незручних для влади людей.  

Справа Сергія СТЕРНЕНКА впродовж кількох років була тестом для 
влади на спроможність провести чесне, неупереджене, відкрите та переконливе 
для громадськості розслідування, стала ще одним прикладом системної кризи в 
судовій владі та правоохоронній системі, відсутності довіри суспільства до 
судових рішень, поглиблення протистояння між суспільством і 
правоохоронними органами та ставить на порядок денний необхідність 
продовження розпочатих реформ, а також персональної політичної 
відповідальності очільників Міністерства внутрішніх справ та Офісу 
генерального прокурора, які їх саботують. 

Ми сподіваємося на відновлення справедливості під час розгляду 
апеляції. І наполягаємо, що проблему потрібно вирішувати системно – лише 
реформа судової системи дозволить відновити справедливість і довіру людей до 
суддів. 

З огляду на вищезазначене, вимагаємо  забезпечити об'єктивний та 
неупереджений розгляд справи Сергія СТЕРНЕНКА апеляційною інстанцією, а 
також негайного напрацювання та впровадження судової реформи в Україні. 
 

Прийняте на 4-й позачерговій сесії Львівської районної ради Львівської 
області 05 березня 2021 року. 

 
 
Заступник голови районної ради  Марта ІЛЬЧИШИН 

 



  
Додаток №2 
до рішення районної ради 
від 05.03.2021 №67 

 
 

Звернення 
Львівської районної ради Львівської області до Президента України, 

Голови Верховної Ради України, Секретаря Ради національної безпеки і 
оборони України щодо заборони діяльності антиукраїнських політичних 

партій «Опозиційна платформа - за життя» та «Партія Шарія» 
 

На тридцятому році незалежності нашої держави українці все ще змушені 
позбуватися колоніального минулого та російського впливу у всіх сферах 
нашого життя. Революція Гідності призвела до заборони промосковських 
антиукраїнських партій – Комуністичної партії та Партії регіонів. Однак, і після 
Революції Україна змушена протистояти гібридній війні з російським впливом. 
Окрім боротьби, що ведеться за суверенітет на східних кордонах, є і внутрішній 
ворог, який розхитує ситуацію та підточує основи державотворення. Названі 
партії мімікрували і з’явилися під іншими назвами. 

Сьогодні є шанс успішно завершити цю боротьбу. Тож просимо вас 
підготувати та ухвалити законопроєкт і відповідні регуляторні акти, які б 
заборонили фактичну діяльність партій «Опозиційна платформа - за життя» та 
«Партія Шарія» як таких, що відстоюють та активно просувають інтереси 
російського агресора. 

За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки. Щоб не 
допустити цього, нам необхідно вже сьогодні заборонити діяльність рупорів 
Кремля. Члени вищезазначених політичних партій своєю діяльністю відверто 
заграють з країною агресором Російською Федерацію, що несе велику загрозу 
для економічного, політичного, соціального життя Української держави, а 
головне українським громадянам. Маніпулюючи нормами моралі, питаннями 
мови та «дружби з Російською федерацією» сприяють розколу Українського 
суспільства. 

Ці рішучі кроки необхідні для перемоги національних інтересів України в 
гібридній війні з московським окупантом. 

Українська держава та народні депутати проукраїнських політичних сил 
мають продемонструвати однозначну позицію та публічно підтвердити, що 
вони засуджують діяльність представників російського агресора в українському 
політичному просторі. Це рішення має задекларувати єдину та спільну позицію 
всіх проукраїнських сил, які знаходяться у Львівській районній раді та радах 
усіх рівнів. 

 
Прийняте на 4-й позачерговій сесії Львівської районної ради Львівської 

області 05 березня 2021 року.  
 

Заступник голови районної ради                           Марта Ільчишин 
 
 



  
 

Додаток №3 
до рішення районної ради 
від 05.03.2021 №67 

 
Звернення  

Львівської районної ради Львівської області до Президента України 
щодо звільнення політв’язня Олега Приходька, якого з 9 жовтня 2019 

рокунезаконно утримує злочинний путінський режим 
 

3 березня 2021 року суд Російської Федерації виніс вирок у вигляді 
позбавлення волі на 5 (п'ять) років з утриманням у колонії суворого режиму 
громадянину України Приходьку Олегу Аркадійовичу. 

Приходько Олег Аркадійович, 62 роки  –  народився 22 листопада 1958 
року у Кримській області. Художник, коваль-скульптор по металу. 
Споконвічний кримчанин, його дід був розкуркулений та репресований у 
Криму совєцькою владою. До окупації Кримського півострова російською 
федерацією у 2014 році Олег Приходько очолював Сакський міський осередок 
Всеукраїнського об'єднання “Свобода”. Учасник багатьох мистецьких акцій, 
зокрема з декомунізації (навіть переслідувався СБУ за підозрою у декомунізації 
пам'ятника Сталіну у Запоріжжі у 2011 році). 
 Олег Приходько – український націоналіст, активний учасник Революції 
Гідності та громадянського спротиву окупації Криму. Через стан здоров'я 
рідних не залишив Криму після окупації 2014 року. Ніколи не приховував свого 
українства та патріотизму. З перших днів окупації переслідувався ФСБ РФ. За 
відмову зміни українських номерних знаків на автомобілі та за використання 
українського державного синьо-жовтого та червоно-чорного прапорців 8 
червня 2018 року був засуджений окупантами до тридобового арешту. 
 8 лютого 2019 року під час обшуку у будинку Олега Приходька 
окупантами було вилучено прапор України, червоно-чорний прапор ОУН, 
партійний прапор ВО “Свобода” та портрет Степана Бандери. 
 9 жовтня 2019 року напередодні весілля єдиної доньки, Олега 
Аркадійовича Приходька та його дружину було заарештовано ФСБ за 
звинуваченням у підготовці терористичного акту. За добу дружину відпустили, 
а самого Олега Приходька запроторили до слідчого ізолятора в Сімферополі. У 
квітні 2020 року Олега Приходька підступно викрали з території України, 
перемістивши до Ростовського “Централу” – СІЗО №1 (спецблок ФСБ 
“Чекушка”). 
 В ув'язненні в Олега Приходька погіршився стан здоров'я, він майже 
втратив слух та зір, загострились хронічні та вікові захворювання. На кожному 
судовому засіданні та під час “останнього слова” в Ростовському суді 
громадянин України Олег Аркадійович Приходько відверто заявляв про свою 
громадянську позицію – називав Крим територією України, окупованою 
російською федерацією, себе Олег Приходько публічно називає патріотом 
України та Українським націоналістом, якого окупаційна влада, зрадники 
України та особисто Владімір Путін взяли у заручники та піддають тортурам за 
політичні переконання та вірність Україні.  



  
Вимагаємо домогтися визволення Приходька Олега Аркадійовича, вжити 

всіх заходів, залучити світове співтовариство, всі можливості української 
держави та включити Приходька Олега Аркадійовича у список обміну 
полоненими з ОРДЛО. 

 
 

Прийняте на 4-й позачерговій сесії Львівської районної ради Львівської 
області 05 березня 2021 року. 

 
 
 

Заступник голови районної ради                           Марта Ільчишин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Додаток №4 
до рішення районної ради 
від 05.03.2021 №67 

 
Звернення 

Львівської районної ради Львівської області до депутатів 
Верховної Ради України стосовно невідкладного прийняття в другому 

читанні і в цілому законопроектів № 2194 та 2195 щодо повернення 
громадам права розпоряджатися землею за межами населених 

пунктів. 
 

Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, 
звертаємось до депутатів Верховної Ради України стосовно невідкладного 
прийняття в другому читанні і в цілому законопроектів № 2194 та 2195, 
які, нарешті, повертають громадам право розпоряджатися землею за 
межами населених пунктів. 

Ми переконані, що люди мають право бути господарями на своїй 
землі й без цього рішення парламенту неможливо завершити процес 
земельної децентралізації та забезпечити справжнє самоврядування. 

Хочемо нагадати, що починаючи з 2002 року, нашими землями 
управляють призначені чиновники, які розпоряджалися нею без 
урахування інтересів людей та розвели корупцію в земельній сфері, 
відкинувши на роки наш регіон у розвитку. 

Тому наголошуємо, що жоден чиновник із Києва не має ніякого 
права й не повинен розпоряджатися поляма й сінокосами в нас на 
Львівщині. 

Лише громади мають вирішувати, що робити з землею — продавати, 
чи здавати в оренду. А все зароблене повинно йти в місцеві бюджети на 
потреби людей, а не осідати в кишенях чиновників. 

Саме тому, ми наполягаємо на тому, що після передачі земель 
громадам, земельні аукціони мають проходити в режимі онлайн, як і 
передбачено законопроектом № 2195. Оскільки, це найбільш ефективний 
спосіб забезпечити прозорі торги та отримати найвищу ціну за право 
власності чи користування землею.  

Пілотні проекти показали, що на інтернет-аукціонах вартість 
земельних ділянок зростає на 223 %, порівнюючи зі стартовою. А це 
означає — більше коштів на розвиток наших громад, ремонт та 
забезпечення всім необхідним шкіл, амбулаторій, дитячих садків і 
вирішення багатьох інших проблем. 

Цей парламент почав робити те, що обіцяли, але не виконали всі 
попередні скликання — завершив децентралізацію й розпочав 
справедливу земельну реформу, заклавши основу для побудови заможних 



  
громад. Тому закликаємо всі політичні сили у Верховній Раді України 
діяти в інтересах місцевого самоврядування при ухвалені важливих для 
людей законопроектів. 

 
 Прийняте на 4-й позачерговій сесії Львівської районної ради 

Львівської області 05 березня 2021 року.  
 
 

 
Заступник голови районної ради                           Марта Ільчишин 

 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

4 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №68 
від “05” березня  2021р.  

Про надання погодження на звільнення 
головного лікаря КП Перемишлянська центральна  

районна лікарня ЛІВОГО Б.В. 
 

Розглянувши заяву головного лікаря КП Перемишлянська центральна 
районна лікарня ЛІВОГО Б.В. (вх.357 від 19.02.2021),  враховуючи пункт 5.1 
Розділу 5 «Управління та структура Перемишлянської ЦРЛ» Статуту 
Перемишлянської ЦРЛ, затвердженого рішенням Львівської районної ради від 
05.02.2021 №64, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21.05.1997, враховуючи висновок постійної 
комісії  районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання 
законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту від 
01.03.2021, районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати погодження на звільнення головного лікаря КП 
Перемишлянська центральна районна лікарня ЛІВОГО Богдана Васильовича. 

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 

 

4 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №69 
    від “05” березня  2021р.  

Про затвердження розпорядження голови Комісії з реорганізації районних 
рад від 26.02.2021 №84 «Про звільнення з займаної посади Савки Т.П.» 

 
Розглянувши викладене в розпорядженні голови Комісії з реорганізації 

районних рад від 26.02.2021 №84 (додається), враховуючи висновок постійної 
комісії районної ради з питань депутатської діяльності,  етики, дотримання 
законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту від 
01.03.2021, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21.05.1997, районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити розпорядження голови Комісії з реорганізації районних рад 

від 26.02.2021 №84 «Про звільнення з займаної посади Савки Т.П.».   
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 

 

4 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №70 
    від “05” березня  2021р.  

Про затвердження розпорядження голови Комісії з реорганізації районних 
рад від 31.12.2020 №27 «Про внесення змін до розпорядження голови 

Комісії з реорганізації районних рад від 21.12.2020 №6 «Про попередження 
про наступне вивільнення працівників у порядку пункту 1) статті 40 КЗпП 

України» 
 
Розглянувши викладене в розпорядженні голови Комісії з реорганізації 

районних рад від 31.12.2020 №27 (додається), враховуючи висновок постійної 
комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної 
політики від 03.03.2021 року, керуючись статтею 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити розпорядження голови Комісії з реорганізації районних рад 

від 31.12.2020 №27 «Про внесення змін до розпорядження голови Комісії з 
реорганізації районних рад від 21.12.2020 №6 «Про попередження про наступне 
вивільнення працівників у порядку пункту 1) статті 40 КЗпП України». 

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 

 

4 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №71 
    від “05” березня  2021р.  

Про безоплатну передачу у власність Кам’янка-Бузькій міській раді 
будівлі та основних засобів 

 
Розглянувши лист Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації від 

23.02.2021 № 167/01-43, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з 
питань комунальної власності від 02.03.2021, керуючись статтями 43, 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, районна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Передати безоплатно  у власність Кам’янка-Бузькій міській раді: 
1.1. Будівлю, яка знаходиться за адресою: м. Кам’янка-Бузька, вулиця 

Шевченка, 135, первісною вартістю 55120 грн. 
1.2. Основні засоби:  
1.2.1. Котел «Данко-15Х», інвентарний номер 1113000119, первісною 

вартістю 2211 грн. 
1.2.2. Котел газовий чавунний АТТАСК-35Р, інвентарний номер 

1113000120, первісною вартістю 3291 грн. 
1.2.3. Насос циркулярний «Грундфос», інвентарний номер 1113000121, 

первісною вартістю 605 грн. 
1.2.4. Насос циркулярний «Wilo-Star», інвентарний номер 1113000122, 

первісною вартістю 742 грн.  
2. 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 

 

4 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №72 
    від “05” березня  2021р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про внесення змін до додатку №5 до рішення Пустомитівської районної 
ради від 20.11.2020 №879 «Про передачу установ та майна, що перебувають 
у спільній власності територіальних громад Пустомитівського району, до 

комунальної власності об’єднаних територіальних громад Львівського 
району». 

 
Розглянувши лист Пустомитівської міської ради від 22.02.2021 №02-

15\285 (додається), з метою приведення у відповідність викладеного у додатку 
№5 до рішення Пустомитівської районної ради від 20.11.2020 №879 «Про 
передачу установ та майна, що перебувають у спільній власності територіальних 
громад Пустомитівського району, до комунальної власності об’єднаних 
територіальних громад Львівського району» до зазначеного у витягу про 
реєстрацію права власності на нерухоме майно №6898866 від 01.04.2005, 
виданого Пустомитівській районній раді Львівським обласним державним 
комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, відповідно до 
статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997,   керуючись рішенням Львівської районної ради від 11.12.2020 №16 
«Про створення Львівської районної ради Львівської області», враховуючи 
висновок постійної комісії районної ради з питань комунального майна від 
02.03.2021, районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до додатку №5 до рішення Пустомитівської районної 

ради від 20.11.2020 №879 «Про передачу установ та майна, що перебувають у 
спільній власності територіальних громад Пустомитівського району, до 
комунальної власності об’єднаних територіальних громад Львівського району» 
та викласти його в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань комунального майна (В.МАХНІЦЬКИЙ). 
 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 
 



 
Додаток №5 
до рішення районної ради  
від 20.11.2020 №879 
(в редакції від 05.03.2021) 

 
Перелік  нерухомого майна Пустомитівської районної ради,  

яке передається об'єднаним територіальним громадам 
 

Пустомитівській об’єднаній територіальній громаді 

Установа 
Найменування 

матеріальних цінностей Адреса приміщення 
Первісна 

вартість, грн 
Пустомитівська 
міська рада ОТГ 

Адміністративний будинок 
(будинок з левами) 

м.Пустомити, 
вул.Грушевського, 11 

1259634,0 

Будинок (Гараж, гуманітарна 
допомога соцзахисту, 
гуртожиток) 

м.Пустомити, 
вул.Грушевського, 9б 

85903,0 

Нежитлові приміщення 
загальною площею 85,2 кв. м 

м.Пустомити, 
вул.Грушевського, 24 

146602,0 

 
 
 

Заступник голови районної ради     Марта ІЛЬЧИШИН 
 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

4 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №73 
від “05” березня  2021р.  

Про внесення змін до підпункту 1.2 пункту 1 рішення Львівської 
районної ради від 05.02.2021 №59 «Про безоплатну передачу із спільної 
власності територіальних громад Кам’янка-Бузького району майнових 

комплексів, основних засобів, нематеріальних активів і інвентарю закладів 
та установ» 

 
Розглянувши лист Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації від 

15.02.2021 № 144/01-43, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з 
питань комунальної власності від 02.03.2021, керуючись статтями 43, 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, районна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Внести зміни до підпункту 1.2 пункту 1 рішення Львівської районної 
ради від 05.02.2021 №59 «Про безоплатну передачу із спільної власності 
територіальних громад Кам’янка-Бузького району майнових комплексів, 
основних засобів, нематеріальних активів і інвентарю закладів та установ», 
виклавши його в наступній редакції: 

«1.2.Добротвірській селищній раді майновий комплекс, основні засоби, 
нематеріальні активи, інвентар та автомобіль ВАЗ-21063, державний 
реєстраційний номер 02-48 ІНА, рік випуску 1993 Кам’янка-Бузького 
районного територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та 
одиноких непрацездатних громадян (інвентаризаційні описи додаються);». 

2. 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 

 

4 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №74 
від “05” березня  2021р.  

Про скасування рішення Пустомитівської районної ради від 20.11.2020р 
№880 «Про передачу КП «Архітектурно-планувальне бюро» 

Пустомитівської районної ради майна, що перебуває у спільній власності 
територіальних громад Пустомитівського району в оперативне управління 

та комунальну власність». 
  

Беручи до уваги викладене у протоколі 3-ї чергової сесії Львівської 
районної ради VIIІ скликання від 05.02.2021, керуючись  пунктами 3), 12) статті 
6-2 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування і районних державних адміністрацій», статтею 43 і 
Прикінцевими та Перехідними положеннями Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21.05.1997, рішенням Львівської районної ради 
від 11.12.2020 №16 «Про створення Львівської районної ради», враховуючи 
висновок постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, 
етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та 
регламенту від 01.03.2021, районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Скасувати рішення Пустомитівської районної ради від 20.11.2020 

№880 «Про передачу КП «Архітектурно-планувальне бюро» Пустомитівської 
районної ради майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад 
Пустомитівського району в оперативне управління та комунальну власність». 

2. Доручити голові Львівської районної ради (А.СУЛИМ) вчинити  
організаційно-правові заходи щодо виконання даного рішення. 

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

 
 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

4 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №75 
від “05” березня  2021р.  

Про дострокове припинення повноважень 
депутата Львівської районної ради Р.ЛЮБИЦЬКОГО 

 

Розглянувши особисту заяву  депутата Львівської районної ради VIII 
скликання ЛЮБИЦЬКОГО Романа Теодоровича про дострокове припинення 
ним депутатських повноважень від 05.02.2021, керуючись статтею 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2) частини 2 статті 5 
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», враховуючи висновок 
постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, етики, 
дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту 
від 01.03.2021, районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Достроково припинити  повноваження депутата Львівської районної 
ради VIII скликання ЛЮБИЦЬКОГО Романа Теодоровича. 

2. Вивести Р.ЛЮБИЦЬКОГО зі складу постійної комісії районної ради з 
питань комунальної власності. 

3. Скерувати дане рішення Львівській районній територіальній виборчій 
комісії Львівської області (В.ДЕЦИК). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питаньз 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 

 

4 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №76 
від “05” березня  2021р.  

 

Про дострокове припинення повноважень 
депутата Львівської районної ради А.ДІДУХ 

 

Розглянувши особисту заяву  депутата Львівської районної ради VIII 
скликання ДІДУХ Анни Володимирівни про дострокове припинення нею 
депутатських повноважень від 23.02.2021, керуючись статтею 43Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2) частини 2 статті 5 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад»,враховуючи висновок постійної 
комісії  районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання 
законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту від 01.03.2021, 
районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Достроково припинити  повноваження депутата Львівської районної 
ради VIII скликання ДІДУХ Анни Володимирівни. 

2. Вивести А.Дідух зі складу постійної комісії районної ради з питань 
планування бюджету, фінансів та економічної політики. 

3. Скерувати дане рішення Львівській районній територіальній виборчій 
комісії Львівської області (В.ДЕЦИК). 

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

 
Голова районної ради    Андрій СУЛИМ 
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