
 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №77 
    від “26” квітня  2021р.  

                                          

 

Про порядок денний 5-ї позачергової 
сесії Львівської районної ради 

 
 Львівська районна рада восьмого скликання 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Затвердити такий порядок денний 5-ї  позачергової сесії районної ради: 
1. Про розгляд постанови Львівської районної територіальної виборчої 

комісії Львівської області від 12.03.2021 №63 «Про заміщення депутата Львівської 
районної ради Львівської області Алексєєвої Наталії Ігорівни». 

2. Про розгляд постанови Львівської районної територіальної виборчої 
комісії Львівської області від 12.03.2021 №64 «Про заміщення депутата Львівської 
районної ради Львівської області Дідух Анни Володимирівни та Любицького 
Романа Теодоровича». 

3. Про розгляд постанови Львівської районної територіальної виборчої 
комісії Львівської області від 12.03.2021 №65 «Про реєстрацію обраних депутатів 
Львівської районної ради Львівської області». 

4. Про введення Х.Замули до складу президії Львівської районної ради. 
5. Про звернення Львівської районної ради. 
6. Про внесення змін до складу робочих органів сесії Львівської районної 

ради VIII скликання. 
7. Про внесення змін до складу постійних комісій Львівської районної ради 

VIII скликання. 
8. Про затвердження Положення про тендерний комітет виконавчого 

апарату Львівської районної ради Львівської області. 
9. Про виконання окремих районних цільових програм у 2020 році. 
10. Про затвердження районних цільових програм. 
11. Про внесення змін до рішення Львівської районної ради від 05.02.2021 

№54 «Про затвердження структури та чисельності працівників КП «Місцевий 
трудовий архів Городоцького району». 

12. Про затвердження структури та чисельності працівників КЗ 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Пустомитівської районної ради станом на 01.01.2021 



року. 
13. Про затвердження витрат на утримання Львівської  районної ради та її 

виконавчого апарату на 2021 рік . 
14. Про внесення змін до рішення сесії Львівської районної ради №31 від 

30.12.2020 р.  «Про районний бюджет Львівського району на 2021 рік». 
15.  Про затвердження договору про міжбюджетний трансферт (субвенцію). 
16. Про передачу кредиторської заборгованості, яка обліковувалася за 

відділом освіти Перемишлянської районної держадміністрації станом на 01.01.2021, 
на відділ освіти, молоді і спорту виконавчого комітету Перемишлянської міської 
ради.  

17. Про прийняття у спільну власність територіальних громад Львівського 
району системи рентгенографічної «POLYRAD  S».   

18. Про безоплатну передачу у власність Кам’янка –Бузької міської ради 
інших основних засобів, капітальних інвестицій в нематеріальні активи.  

19. Про погодження на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами Малому приватному підприємству «КВІН» з метою геологічного вивчення 
пісків Лагодівської ділянки, що знаходиться на відстані 2,0 км на північ від с.Лагодів 
Львівського району Львівської області.  

20. Про делегування повноважень Львівської районної ради Львівській 
районній держадміністрації. 

21. Різне.  
 

 
Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 



 

 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №78 
    від “26” квітня  2021р.  

 
Про введення Х.Замули до складу президії 

Львівської районної ради 
 

Відповідно до Розпорядження Президента України від 26.02.2021 
№123\2021-рп «Про призначення Х.Замули головою Львівської районної 
державної адміністрації Львівської області», керуючись пунктом 3 статті 116 
Регламенту Львівської районної ради VIII, затвердженого рішенням районної 
ради від 07.12.2020 №2,  Положенням про президію Львівської районної ради 
VIII скликання, затвердженого рішенням районної ради від 11.12.2020 №14, 
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань депутатської 
діяльності,  етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними 
органами та регламенту від 01.03.2021, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Ввести до складу президії Львівської районної ради голову Львівської 

районної державної адміністрації Замулу Христину Петрівну (за згодою) з 
правом дорадчого голосу.  

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 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №79  
    від “26” квітня  2021р.  

Про звернення Львівської районної ради 
 

Розглянувши звернення депутатських фракцій у Львівській районній раді:  
«Європейська солідарність» (вх.№671 від 16.04.2021), ВО «Свобода» (вх.№713 
від 26.04.2021) та «Голос» (вх.№714 від 26.04.2021), звернення постійної  
комісії районної ради з питань охорони довкілля і природних ресурсів (вх.№683 
від 19.04.2021), лист Куликівської селищної ради Львівського району 
Львівської області від 16.03.2021 №02-21\358, 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: 
1.1. До Президента України, Служби безпеки України, Центральної 

виборчої комісії щодо виборів на ОВО №50 та №87, згідно з додатком №1. 
1.2. До Президента України та Верховної Ради України щодо 

незадовільної роботи влади та провалену кампанію з вакцинації населення, 
згідно з додатком №2. 

1.3.  До Президента України та Верховної Ради України щодо проведення 
розслідування по факту державної зради у справі «Вагнеревців», згідно з 
додатком №3. 

1.4. До органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів 
Львівського району щодо небезпеки від спалювання сухої трави, сухостою, 
згідно з додатком №4. 

1.5. До голови Львівської обласної ради, голови Львівської обласної 
державної адміністрації щодо придбання автобуса «Школярик» на умовах 
співфінансування для освітніх потреб  Куликівської селищної ради, згідно з 
додатком №5. 

1.6. До Президента України, Верховної Ради України про підготовку до 
відсічі вторгненню московського агресора, згідно з додатком №6. 

1.7. Щодо організації діяльності Львівської районної ради, згідно з 
додатком №7. 

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

Голова районної ради      Андрій СУЛИМ 



  
Додаток №1 
до рішення районної ради 
від 26.04.2021 №79 
 

Звернення  
до Президента України, Служби безпеки України, Центральної 

виборчої комісії щодо виборів на ОВО №50 та №87 
 

В Україні відбувається безпрецедентний наступ на основні інститути 
свободи та демократії, про що яскраво свідчать вибори народних депутатів на 
ОВО №50 та №87. 

Вперше за багато років держава не здатна не лише забезпечити та 
гарантувати вільне волевиявлення громадян під час виборів, але й ганебно та 
зухвало стає учасником фальсифікацій результатів, заплющує очі на 
просування у парламентське крісло відвертого колабораціоніста  та злочинця. 

Сьогодні у крісло законодавця може сісти проросійський діяч та відкрито 
і неприховано з найвищої парламентської трибуни просувати злочинний 
антидержавний наратив, агітувати за «рускій мір». 

На 87-у окрузі провладна політична сила не погребувала найбруднішими 
методами: залякування опонентів, погрози, затягування підрахунку  голосів, 
тиск на членів комісій, використання спецпідрозділів СБУ. Уся країна 
спостерігала, як понад тиждень влада Зеленського не змогла забезпечити 
перерахунок голосів по одному бюлетеню та встановлення волевиявлення 
громадян.  

Застосування адмінресурсу, як і підкуп виборців – це замах на 
демократію, на підвалини конституційного ладу України. Водночас – це загроза 
узурпації влади і повернення до часів Януковича. Якби попередники 
Зеленського так чинили на виборах, він особисто ніколи б не став президентом. 

Водночас ми бачимо ескалацію на фронті, стягування військ противника 
до наших кордонів  і усвідомлюємо,  що  Російська Федерація не зупиниться у 
своїх імперських амбіціях.   

Сценарій агресора відомий: послабити державу зсередини, щоб посилити 
свій вплив та контроль за нашою країною. 

Ми не можемо спостерігати за поверненням свавілля часів Януковича і 
його методів. Ми не будемо бездіяльно спостерігати, як відбувається замах на 
демократію в Україні під час підготовки нападу на нашу країну. 

Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, заявляємо 
рішучу незгоду з нехтуванням закону, демократичних традицій і цінностей під 
час виборчого процесу на ОВО №50 та №87 та вимагаємо від Центральної 
виборчої комісії визнати вибори на цих одномандатних виборчих округах 
недійсними, а від правоохоронних органів – притягнути винних осіб до 
відповідальності за грубе порушення Закону.  

Прийняте на 5-й позачерговій сесії Львівської районної ради Львівської 
області  26.04. 2021 року. 
 

Заступник голови районної ради   Марта ІЛЬЧИШИН 
 



  
Додаток №2 
до рішення районної ради 
від 26.04.2021 №79 
 

Звернення   
до Президента України та Верховної Ради України щодо незадовільної 

роботи влади та провалену кампанію з вакцинації населення 
 

Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, висловлюємо 
глибоку стурбованість незадовільною роботою влади, що несе загрозу життю 
українців через провалену кампанію з вакцинації населення, а також невчасну 
виплату заробітної плати лікарям, які лікують пацієнтів з COVID-19. 

В Україні наростає третя хвиля пандемії, до якої влада знову виявилася не 
готовою. Адже якщо у Європі зростання захворюваності стримується 
розгортанням вакцинації, то Україна в цьому питанні далеко відстала. 

Кількість хворих на коронавірус зростає, але той факт, що кожен третій 
хворий на коронавірус в Україні госпіталізується, свідчить про неправдивість 
ковідної статистики МОЗу. 

Україна стала 95-ою країною в світі, де почалася вакцинація. Станом на 
24.03.21 за даними Центру громадського здоров’я в Україні перше щеплення 
отримали тільки 137 025  осіб. 

Водночас МОЗ завезло лише 500 000 вакцин Ковішілд, що вистачить для 
0,6% українців. Тим часом на 24.03.21 у світі вже щеплено більше 400 млн. До 
прикладу в наших сусідів Росії вже вакциновано 5,5 млн, а в Польщі 
вакциновано понад 2,9 млн людей. 

Такі низькі темпи вакцинації є смертельно небезпечними для багатьох 
людей, які можуть захворіти новими, більш агресивними штамами вірусу. За 
даними Держстату у січні 2021 року смертність перевищила смертність рік 
тому на 7,5%, що може свідчити про прихований розвиток пандемії, адже за 
офіційними даними МОЗ смертність від ковід менша.  

В більшості країн світу, де розпочалася своєчасна вакцинація, темпи 
розповсюдження хвороби значно впали. 

Крім того, дуже лякає той факт, що процес обладнання киснем ліжок в 
лікарнях  на сьогоднішній день де-факто зупинився. Також виникають збої з 
поставками медичного кисню до тих лікарень, де такі ліжка створені.  

Відбуваються затримки з боку Національної служби здоров’я України 
виплат лікарням за лікування пацієнтів з COVID-19. 

В той же час Уряд всю відповідальність за поширення пандемії та вкрай 
низькі темпи вакцинації намагається перекласти на місцеву владу, хоча 
Європарламент в своїй резолюції закликає Україну негайно подолати корупцію, 
яка продовжує існувати у сфері охорони здоров’я, особливо в Міністерстві 
охорони здоров’я та ефективно розслідувати всі факти корупції, зокрема, при 
закупівлі медичного обладнання і вакцин для ковід-19.  

Фактичне ігнорування приписів законодавства щодо належного 
соціального забезпечення медичних працівників, залучених до ліквідації 
епідемії та лікуванні хворих на COVID-19 лише загострюють соціальну напругу 
в суспільстві, а медики залишаються незахищеними та соціально вразливими.  



  
Усе це негативно позначається на спроможності медичної галузі 

ефективно протидіяти поширенню пандемії, підриває авторитет державної 
влади, поширює зневіру в суспільстві.   

Тому Львівська районна рада Львівської області, як представницький 
орган територіальних громад, звертається до Президента України Володимира 
Зеленського, як до відповідального політика, що взяв під контроль отримання 
Україною вакцини від Covid-19 та Верховної Ради України. 

Ми закликаємо Верховну Раду України:  
1. Створити тимчасову спеціальну комісію з розслідування провалу 

кампанії по боротьбі з пандемією. 
2. Розглянути питання відставки очільника МОЗ Максима Степанова. 
3. Виробити спільну стратегію подальшої боротьби з пандемією. 
 
Прийняте на 5-й позачерговій сесії Львівської районної ради Львівської 

області  26.04. 2021 року. 
 
Заступник голови районної ради                              Марта ІЛЬЧИШИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
Додаток №3 
до рішення районної ради 
від 26.04.2021 №79 

Звернення  
до Президента України та Верховної Ради України щодо проведення 
розслідування по факту державної зради у справі «Вагнеревців» 

 
 Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, 

висловлюємо глибоку стурбованість щодо існування доказів того, що 
операція українських спецслужб із затримання причетних до злочинів в 
Україні членів так званої «приватної військової компанії Вагнера» була 
зірвана «кимось із Офісу Президента України». 

Злив інформації про спецоперацію чотирьох розвідок із захоплення 
найманих вбивць ПВК Вагнера – це державна зрада, що завдала непоправної 
шкоди країні. Особливо небезпечно, що інформація стала відома Росії після 
наради у президента Зеленського, що вказує на наявність зрадника у його 
найближчому оточенні. 

Але ще більшою проблемою є брехня та відсутність реакції влади, яка 
півроку протидіє спробам провести об’єктивне розслідування. 

15 вересня 2020 року лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 
заявив, що категорично виступає проти створення ТСК для розслідування 
зради. 

19 вересня 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак називав це 
детективною історією, вигаданою від початку і до кінця.  

Лише, коли замовчати зраду в оточенні президента не вдалося, після 
зміни президента США, партія «Слуга народу» погодилася на створення ТСК і 
лише у комплексі з розслідуванням інших питань.  Такий підхід створює 
небезпеку, що влада спробує перешкоджати депутатському розслідуванню.  

За півроку після витоку інформації не було порушено кримінальної 
справи за підозрою у державній зраді, що зробило б непотрібним створення 
ТСК. 

Тим часом скандал підриває довіру до України з боку міжнародних 
партнерів і ставить під загрозу українсько-американські відносини та 
військово-технічну допомогу  Заходу, без якої Україні буде дуже важко встояти 
проти однієї з найпотужніших армій світу – російської. 

У ситуації, що склалася, Львівська районна рада вимагає негайного 
всебічного і неупередженого розслідування факту державної зради у справі 
«Вагнеревців» шляхом негайного створення у Верховній Раді України 
Тимчасової слідчої комісії, з обов’язковим широким представленням усіх 
фракцій, в першу чергу, опозиційних, з питань розслідування оприлюднених у 
засобах масової інформації фактів можливих протиправних дій посадових осіб, 
що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами 
«приватної військової компанії Вагнера» та нанесення шкоди національним 
інтересам України. 

Прийняте на 5-й позачерговій сесії Львівської районної ради Львівської 
області  26.04. 2021 року. 
Заступник голови районної ради                              Марта ІЛЬЧИШИН 



  
Додаток №4 
до рішення районної ради 
від 26.04.2021 №79 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

до органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів 
Львівського району щодо небезпеки від спалювання сухої трави, сухостою 

 
З метою запобігання виникненню пожеж, спричинених спалюванням 

залишків рослинності, сухостою, сміття, а також посилення заходів щодо 
притягнення до відповідальності в установленому порядку осіб, винних у 
спалюванні сухої рослинності на території Львівського району, ми, депутати 
Львівської районної ради, звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів у 
межах наданих вам повноважень, спрямованих на виявлення фактів порушення 
вимог природоохоронного законодавства та проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи щодо попередження вказаних правопорушень. 

За порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 
населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів посадові 
особи органів внутрішніх справ та особи, уповноважені виконавчими 
комітетами відповідних місцевих рад, мають право складати протоколи. 
Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України № 105 від 10.04.2006 затверджено Правила утримання 
зелених насаджень у населених пунктах України. Відповідно до пункту 4.2 цих 
Правил, на об’єктах благоустрою зеленого господарства забороняється 
спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила 
протипожежної безпеки. У пункті 9.1.19 передбачено порядок поводження з 
опалим листям, який виключає можливість його спалювання. 

Відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 556-IX «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо 
посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного 
повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу» внесено 
зміни до статей 77 та 77-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, зокрема, збільшено розміри штрафів за: 
        1.самовільне випалювання рослинності або її залишків – розмір штрафу 
становить 3060 - 21420 гривень; 
        2.самовільне випалювання рослинності або її залишків у межах 
заповідників – розмір штрафу становить 6120 - 30600 гривень; 
        3.порушення вимог пожежної безпеки в лісах – розмір штрафу становить 
1530 - 15300 гривень. 

Під час процесу горіння в повітря вивільняються небезпечні, а часом і 
канцерогенні речовини, які викликають захворювання дихальних шляхів, 
знижують імунітет людини, а часто посилюють негативний перебіг хронічних 
захворювань. Рівень шкоди залежить від складу сміття, яке згоряє разом із 
сухостоєм. 

Окрім безпосередньої загрози людському життю та здоров’ю, спалювання 
сухої рослинності та сміття знищує довкілля: 



  
1. вогнем знищується не лише суха рослинність та її залишки, а й насіння 

і коріння майбутньої рослинності, так що земля на кілька років 
зменшує підріст свіжої зелені;  

2. у сухому листі згорають комахи, яйця птахів, найчастіше – гинуть 
перші виводки зайців; 

3. неконтрольоване випалювання трави поблизу торфополів може 
спровокувати затяжне, багатоденне горіння торфу. Таким чином у 
повітря виділяються сполуки, які сприяють загостренню різноманітних 
захворювань дихальних шляхів, хвороб очей. Гасити ж пожежі на 
торфовищах надзвичайно складно; 

4. при спалюванні трави на присадибних ділянках виникає загроза 
перекидання вогню на житлові будинки;  

5. при підпалах на фермерських полях існує загроза неконтрольованого 
поширення вогню, що може призвести до виникнення лісових пожеж. 
У такому випадку гинуть не тільки дерева, а й птахи, звірі, вигорає 
лісова підстилка і верхній шар ґрунту. 

З огляду на викладене, акцентуємо Вашу увагу на необхідності проведення 
відповідної роботи в частині інформування населення про небезпеку від 
спалювання сухої рослинності та її залишків, про недопущення спалювання 
сухої рослинності на сільськогосподарських угіддях, дотримання вимог 
пожежної безпеки в лісах, недопущення спалювання твердих побутових та 
інших відходів, а також про передбачену законодавством України 
відповідальність за вчинення порушень. 

 
Прийняте на 5-й позачерговій сесії Львівської районної ради Львівської 

області  26.04. 2021 року. 
 
 

Заступник голови районної ради    Марта ІЛЬЧИШИН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Додаток  №5 
до рішення районної ради 
від 26.04.2021 №79 

 
Звернення 

до голови Львівської обласної ради, голови Львівської обласної державної 
адміністрації щодо придбання автобуса «Школярик» на умовах 

співфінансування для освітніх потреб  Куликівської селищної ради 
 
           Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, просимо 
Вашої допомоги у вирішенні першочергового питання, яке виникло в 
Куликівській селищній раді щодо придбання автобуса «Школярик». На 
території цієї громади є гострою проблема підвезення дітей до шкіл та закладів 
дошкільної освіти, особливо, в Надичівському старостинському окрузі. 
Протяжність шляху, яким діти добираються до школи, становить від 3-х до 4-х 
км. На балансі відділу освіти Куликівської селищної ради перебуває лише один 
шкільний автобус, який було отримано в 2017 році. Щоденно цей автобус 
здійснює підвіз близько 170 учнів з 10–ти населених пунктів у 5 шкіл.  
В певних населених пунктах, автобус забирає дітей на заняття о 7.00 год. ранку. 
Аналогічною є ситуація із розвезенням дітей додому після закінчення занять.  
Куликівська селищна рада неодноразово скеровувала листи в Департамент 
освіти Львівської облдержадміністрації щодо потреби у придбанні шкільного 
автобуса на умовах співфінансування. Однак, проблема залишається 
невирішеною. 
      Ми переконані, що вирішення вищезгаданого питання сприятиме 
покращенню умов перевезення учнівської молоді та дошкільнят на території 
Куликівської селищної ради та позитивно вплине на навчально-виховний 
процес в освітніх закладах цієї громади. 
 

Прийняте на 5-й позачерговій сесії Львівської районної ради Львівської 
області  26.04. 2021 року. 

 
 
Заступник голови районної ради  Марта ІЛЬЧИШИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Додаток  №6 
до рішення районної ради 
від 26.04.2021 №79 

 
Звернення 

до Президента України, Верховної Ради України про підготовку до відсічі 
вторгненню московського агресора 

 
Восьмий рік триває московська агресія проти України та окупація Криму, 

частини Донецької і Луганської областей.  
Впродовж останніх місяців Москва сконцентрувала на кордонах України 

найбільше з 2014 року угрупування своїх військ, демонструючи наміри 
продовжити вторгнення в Україну, а московські політики напряму погрожували 
геноцидом щодо українців.  

Погрози звучали і в квітневому посланні Владіміра Путіна Федеральним 
зборам Російської Федерації – Москва сама буде проводити «червоні лінії» і 
«швидко, асиметрично і жорстко» карати за їхній перетин. 

Незважаючи на те, що Кремль зупинив ескалацію і почав відведення 
військ, всі розуміють, що загроза нового вторгнення може повторитися.  

І Україна має бути готова дати відсіч. Готова краще, ніж цього разу. Бо  
чим менший рівень нашої готовності, тим більш агресивні плани Московії.  

Ті проблеми, які проявилися під час останньої ескалації, мають бути 
вирішені. Жоден «мирний план» не гарантує непереможність нашої держави.  

Лише готовність всього суспільства відбити можливий московський 
наступ, в якій би частині України він не відбувся, та конкретні кроки влади, 
спрямовані на захист Нації та держави, можуть заставити Москву відмовитись 
від агресивних планів. 

У зв’язку з викладеним, ми, депутати Львівської районної ради Львівської 
області, вимагаємо зробити те, що влада повинна була зробити під час війни, 
але досі не зробила: 

1. Запровадити режим воєнного стану на тимчасово окупованих та 
прилеглих до них територіях України.  

2. Розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією, вислати 
дипломатів та закрити державний кордон з РФ (перемовини з державою-
агресором вести виключно через міжнародних посередників).  

3. Офіційно звернутися до США та Великої Британії, як держав-гарантів 
України за Будапештським меморандумом, щодо поставок летального 
озброєння, у тому числі важкого, укласти з ними двосторонні договори про 
військову допомогу. У разі відмови держав-гарантів розпочати проведення 
міжнародних консультацій щодо відновлення ядерного статусу України. 

4. Звернутися до США про надання Україні статусу Основного союзника 
поза НАТО (MNNA). 

5. Невідкладно ухвалити закони про територіальну оборону України 
(№ 4504 від 16.12.2020), про цивільну зброю та боєприпаси (№ 4335-1 від 
24.11.2020), про встановлення кримінальної відповідальності за 
колабораціонізм (№ 2549 від 06.12.2019), про деокупацію (формула Свободи) 



  
(№ 5093 від 18.02.2021), про збільшення військового збору для олігархів 
(№ 2252-1 від 25.10.2019). 

6. Внести зміни до Державного бюджету України з метою збільшення 
державного оборонного замовлення. 

7. Знищити промосковську п’яту колону: заборонити проросійські партії та 
організації; арештувати рахунки, майно усіх кампаній, де є частка російської 
власності, та почати процес його конфіскації; усунути російську агентуру зі 
ЗСУ та спецслужб (посилити контррозвідувальний режим у ЗСУ та 
спецслужбах, зокрема, провести через детектор брехні увесь генералітет на 
предмет здачі державних інтересів Москві). 

 
Прийняте на 5-й позачерговій сесії Львівської районної ради Львівської 

області  26.04. 2021 року. 
 

 
Заступник голови районної ради   Марта ІЛЬЧИШИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Додаток  №7 
до рішення районної ради 
від 26.04.2021 №79 
 

Звернення 
щодо організації діяльності Львівської районної ради 

 
З початку роботи Львівської районної ради VIII скликання відбулося 5 

сесій, 3 з яких, враховуючи сьогоднішню - позачергові. Ми, депутати 
Львівської районної ради, вважаємо доцільним відступити від практики 
організації роботи ради через позачергові сесії для вирішення чергових питань 
та почати організовувати роботу ради згідно попередньо затвердженого плану. 

 Звертаємо увагу, що норми Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
вказують на те, що при нормальному режимі роботи ради, інформація про 
проекти рішень повинна бути доведена до відома населення не пізніше як за 10 
днів до сесії. Насправді, вимоги щодо оприлюднення проектів рішень - не 
менше як за 10 днів визначені законодавчо як для чергової, так і для 
позачергової сесії. Крім виняткових випадків - коли сесію потрібно зібрати 
негайно для ліквідації стихійних лих, запровадження карантинних обмежень, 
при введенні надзвичайного чи військового стану тощо. 

Проведення позачергових сесій дозволяє оминути норми регламенту 
Львівської районної ради і не публікувати заздалегідь порядок денний сесії та 
скорочувати термін розгляду питань, які вносяться на розгляд ради. 

Ми вважаємо, що за відсутності надзвичайних обставин, діяльність 
районної ради повинна відбуватися у звичайному режимі, згідно затвердженого 
календарного плану. Вона має бути  максимально ефективною та прозорою, а 
прийняття рішень має бути виваженим. А це не є можливим, коли на розгляд 
важливих питань немає часу, передбаченого регламентом для їх підготовки. 
Тому, вважаємо доцільним утримання від практики проведення позачергових 
сесій без крайньої необхідності та ургентності. 

З огляду на вищевикладене, просимо: 
1. Затвердити календарний план діяльності Львівської районної ради. 
2. Внести зміни до регламенту Львівської районної ради, які обумовлять 

чіткий перелік причин для зібрання позачергових сесій. 
Пропонуємо організувати стратегічну сесію з залученням  представників 

фракцій Львівської районної ради для напрацювання стратегії діяльності 
районної ради на 2021 рік та розробки відповідних цільових програм районної 
ради на поточний рік. 

 
Прийняте на 5-й позачерговій сесії Львівської районної ради Львівської 

області  26.04. 2021 року. 
 

 
Заступник голови районної ради   Марта ІЛЬЧИШИН 

 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №80  
    від “26” квітня  2021р.  

 
Про внесення змін до складу робочих органів сесії  

Львівської районної ради VIII скликання 
 
 Враховуючи викладене в постановах Львівської районної територіальної 
виборчої комісії Львівської області від 12.03.2021: №63 «Про заміщення депутата 
Львівської районної ради Львівської області Алексєєвої Наталії Ігорівни», №64 
«Про заміщення депутата Львівської районної ради Львівської області Дідух Анни 
Володимирівни та Любицького Романа Теодоровича», №65 «Про реєстрацію 
обраних депутатів Львівської районної ради Львівської області», поданнях 
фракцій  «Самопоміч» у Львівській районній раді (вх.№682 від 19.04.2021), ВО 
«Свобода» у Львівській районній раді (вх.№684 від 19.04.2021), та в заяві депутата 
районної ради В.Івасюка від 05.03.2021 (додаються), висновок постійної комісії з 
питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту від 19.04.2021, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до складу робочих органів сесії Львівської районної ради 

VIIІ скликання, створених рішенням Львівської районної ради від 11.12.2020 
№9, а саме: 

1.1. Вивести зі складу редакційної комісії Любицького Романа 
Теодоровича та Алєксєєву Наталію Ігорівну. 

1.2. Ввести до складу редакційної комісії Харчука Володимира 
Мироновича та Чекайло Оксану Володимирівну. 

1.3. Вивести зі складу лічильної комісії Івасюка Володимира 
Васильовича. 

1.4. Ввести до складу лічильної комісії Браташ Ольгу Володимирівну. 
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 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №81  
    від “26” квітня  2021р.  

Про внесення змін до складу постійних комісій 
Львівської районної ради VIIІ скликання 

 
Враховуючи викладене в постановах Львівської районної територіальної 

виборчої комісії Львівської області від 12.03.2021: №63 «Про заміщення 
депутата Львівської районної ради Львівської області Алексєєвої Наталії 
Ігорівни», №64 «Про заміщення депутата Львівської районної ради Львівської 
області Дідух Анни Володимирівни та Любицького Романа Теодоровича» та 
№65 «Про реєстрацію обраних депутатів Львівської районної ради Львівської 
області», поданнях фракцій  «Самопоміч» у Львівській районній раді (вх.№682 
від 19.04.2021), ВО «Свобода» у Львівській районній раді (вх.№684 від 
19.04.2021), керуючись підпунктом 2) пункту 1 статті 43, статтею 47 та 
підпунктом 4) пункту 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» вiд 21 травня 1997 року, статтями 117, 118 Регламенту Львівської 
районної ради VIIІ скликання, районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до складу постійних комісій Львівської районної ради, 

обраних згідно з додатком №2 до рішення районної ради від 11.12.2020 №11, а 
саме: 

1.1. Вивести: 
1.1.1. Дідух Анну Володимирівну зі складу постійної комісії з питань 

планування бюджету, фінансів та економічної політики. 
1.1.2. Алексєєву Наталію Ігорівну зі складу постійної комісії з питань 

депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту. 

1.1.3. Любицького Романа Теодоровича зі складу постійної комісії з 
питань комунальної власності. 

1.1.4. Пучніну Марію Миколаївну зі складу постійної комісії з питань 
культури, туризму та транскордонного співробітництва. 

1.2. Ввести: 
1.2.1. Федюка Любомира Мирославовича до складу постійної комісії з 

питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту. 



1.2.2. Павліва Тараса Романовича до складу постійної комісії з питань 
культури, туризму та транскордонного співробітництва. 

1.2.3. Пучніну Марію Миколаївну до складу постійної комісії з питань 
планування бюджету, фінансів та економічної політики. 

1.2.4. Харчука Володимира Мироновича до складу постійної комісії з 
питань комунальної власності. 

2. Контроль за виконання 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 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №82 
    від “26” квітня  2021р.  

 
 

Про затвердження Положення про тендерний комітет виконавчого 
апарату Львівської районної ради Львівської області. 

 
З метою організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і 

послуг для потреб районної ради за рахунок коштів районного бюджету, 
відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», наказу Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 557 «Про 
затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену 
особу», керуючись пунктом 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії районної ради 
з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з  
правоохоронними органами та регламенту від 19.04.2021, Львівська районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Положення про тендерний комітет виконавчого апарату 

Львівської районної ради Львівської області, згідно з додатком. 
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  
до  рішення районної ради 
від 26.04.2021 №82 

 
Положення 

про тендерний комітет виконавчого апарату 

Львівської районної  ради Львівської області 
  

 I. Загальні положення 
1.1. Це Положення розроблено відповідно до прикінцевих та перехідних 

положень розділу Х Закону України «Про публічні закупівлі» зі змінами в 
редакції Закону від 19 вересня 2019 року № 114-IX (далі – Закон) і визначає 
правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності 
тендерного комітету  Львівської районної ради Львівської області. 

1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – посадові особи Львівської 
районної ради, призначені відповідальними за організацію та проведення 
процедур закупівлі згідно із Законом. 

1.3. Метою створення комітету є організація та проведення процедур 
закупівель на засадах колегіальності та неупередженості. 

1.4. Комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством України, 
іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим 
Положенням. 
  
  II. Засади діяльності тендерного комітету 

2.1. Склад комітету формується з числа виконавчого апарату Львівської 
районної ради та затверджуються розпорядженням голови Львівської районної 
ради. Розпорядженням голови Львівської районної ради вносяться зміни до 
складу тендерного комітету. До складу комітету входять не менше п’яти осіб. 

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи і представники 
учасників та інші особи, визначені законодавством України. 
Членство у комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника 
та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого 
може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо 
вибору переможця процедури закупівлі. 

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, 
яка входить до складу тендерного комітету, вона повинна повідомити про це 
тендерний комітет не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналася 
чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного 
конфлікту інтересів. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол 
засідання. Комітет протягом двох робочих днів після отримання повідомлення 
про наявність у члена комітету реального чи потенційного конфлікту інтересів 
приймає рішення щодо його врегулювання. 

Член комітету, у якого виник реальний чи потенційний конфлікт інтересів з 
питання, яке розглядається комітетом, не бере участі в засіданні та прийнятті 
рішення з цього питання. У разі якщо неучасть у роботі комітету особи, у якої 
наявний конфлікт інтересів, призведе до втрати правомочності цього органу, 
участь такої особи у прийнятті рішень здійснюється під зовнішнім контролем. 



2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова,  та може мати 
право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень 
замовником, оформлених відповідно до законодавства. 

2.4. Голова комітету визначає функції кожного члена комітету. 
У разі відсутності голови комітету його обов’язки виконує заступник 

голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова 
визначає серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї 
відсутності). 

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує член тендерного 
комітету, визначений його головою. 

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) 
голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та 
вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету. 

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за умови 
присутності на ньому не менше двох третин членів комітету. 

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі 
потреби. 

Перелік питань, які підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок 
денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання. 

2.6. Рішення з питань, які розглядаються на засіданнях комітету, 
приймаються  більшістю голосів від присутніх на засіданні комітету. У разі 
рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним. 

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписують всі члени 
комітету, присутні на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного 
голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання. 

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у 
протоколі з обґрунтуванням причин відмови. 

2.7. Комітет відповідає за організацію і проведення процедур закупівель та 
у процесі роботи забезпечує реалізацію таких функцій: 

2.7.1. Планування закупівель, складання та затвердження річного плану 
закупівель. 

2.7.2. Здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення. 
2.7.3. Забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний 

вибір переможця. 
2.7.4. Забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних 

документів з питань публічних закупівель, визначених Законом. 
2.7.5. Забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних 

закупівель відповідно до Закону. 
2.7.6. Надання роз’яснення особам, які виявили намір взяти участь у 

процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання 
відповідних запитів. 

2.7.7. Здійснення інших дій, передбачених Законом. 
2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з 

питань організації та здійснення закупівель. 
2.9. Члени комітету мають право: 
2.9.1. Брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, 

роботах та послугах, які будуть закуповуватися. 



2.9.2. Аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання 
договорів, укладених відповідно до Закону. 

2.9.3. Вносити питання на розгляд комітету. 
2.9.4. Прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету 

щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, 
допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-
порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 

2.9.5. Одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, 
необхідну для проведення процедур закупівель. 

2.9.6. Вносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету. 
2.9.7. Ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та 

інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних 
вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо. 

2.9.8. Здійснювати інші дії, передбачені Законом. 
2.10. Члени комітету зобов’язані: 
2.10.1. Брати участь у всіх його засіданнях особисто. 
2.10.2. Організовувати та проводити процедури закупівель. 
2.10.3. Забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний 

вибір переможця. 
2.10.4. Дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та 

цього Положення. 
2.10.5. Здійснювати інші дії, передбачені Законом. 
2.11. Голова комітету: 
2.11.1. Організовує роботу комітету. 
2.11.2. Приймає рішення щодо проведення засідань комітету. 
2.11.3. Визначає дату і місце проведення засідань комітету. 
2.11.4. Пропонує порядок денний засідань комітету. 
2.11.5. Веде засідання комітету. 
2.11.6. Вносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у 

складі комітету. 
2.11.7. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 
2.12. Секретар комітету забезпечує: 
2.12.1. Ведення та оформлення протоколів засідань комітету. 
2.12.2. Оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних 

питань його діяльності. 
2.12.3. За дорученням голови комітету виконання іншої організаційної 

роботи. 
2.12.4. Зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель. 
2.12.5. Дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час 

роботи з документами. 
2.12.6. Розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель через авторизовані електронні 
майданчики. 

2.12.7. Виконання інших повноважень відповідно до законодавства. 
2.13. За порушення вимог, встановлених Законом та нормативно-правовими 

актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету відповідають згідно з 
законами України. 



2.14. Голова та секретар комітету персонально відповідають за повноту і 
достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого 
органу для загального доступу. 

 
 
 
 Заступник голови районної ради   Марта ІЛЬЧИШИН 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №83 
    від “26” квітня  2021р.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Про виконання окремих районних цільових програм у 2020 році. 
 

Керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ознайомившись із звітами розробників окремих 
районних цільових програм про їх виконання, зокрема, про використання коштів, 
виділених у 2020 році з районних бюджетів Пустомитівського та Городоцького 
районів, беручи до уваги висновки постійних комісій районної ради з питань 
охорони здоров’я та соціального захисту, з прав дитини та учасників бойових дій від 
15.04.2021 та з питань планування бюджету, фінансів та економічної політики від 
20.04.2021, Львівська районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити звіти про виконання у 2020 році наступних районних цільових 

програм: 
1.1. Цільова програма підтримки комунального підприємства «Соціальні 

гарантії» Пустомитівської районної ради на 2020 рік, затверджена рішенням 
Пустомитівської районної ради від 23.12.2019 №751 (зі змінами) – в сумі 3830000,00  
грн. 

1.2. Програма створення умов для централізованого тимчасового зберігання 
документів, своєчасна та достовірна видача довідок місцевим трудовим архівом 
Городоцького району на 2019-2023 рік, затверджена рішенням Городоцької районної 
ради від 07.12.2018 №601 (зі змінами) – в сумі 271610,87  грн. 

  2. Зняти з контролю районні цільові програми, зазначені в пункті 1 даного 
рішення. 

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної 
ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту, з прав дитини та учасників 
бойових дій (Л.Гера) та з питань планування бюджету, фінансів та економічної 
політики (В.Костик). 

 
 
 

  Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 



Додаток №1 
до рішення районної ради 
від 26.04.2021 №84 

 

Районна програма забезпечення заходів  пов’язаних з ліквідацією 
Комунальної підприємства «Соціальні гарантії» Пустомитівської районної 

ради на 2021 рік. 

 
1. Розробник Програми – головний розпорядник бюджетних коштів:  
управління соціального захисту населення Львівської  районної державної 
адміністрації 
 
2. Відповідальний виконавець Програми: управління соціального захисту 
населення Львівської  районної державної адміністрації 
 
3. Дата, номер документа про затвердження програми 
 

4. Основною метою розробки програми є:  
Забезпечення заходів, пов’язаних з ліквідацією організації діяльність якої 

має соціальну спрямованість 
 
5. Термін реалізації Програми  2021 рік 
 
6. Етапи виконання Програми  (для довгострокових програм)   
7. Загальний обсяг фінансування – 983035,00 грн.. , у тому числі кошти 
районного бюджету –983035.00 грн.  
 
8.  Очікувані результати виконання Програми:  

Забезпечення заходів, пов’язаних з ліквідацією  соціальної установи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

. 
На сьогодні проблема захисту незахищених верств населення набуває 

особливого значення. З метою надання  соціальних  послуг  громадянам,  які 
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 
допомоги, зокрема забезпечення оформлення документів для подачі на 
призначення оформлення всіх видів соціальних допомог, житлових субсидій 
та пільг у селищній та сільських радах; надання консультативних послуг з 
питань формування документів для отримання земельних ділянок для 
будівництва житлових будинків в Пустомитівському районі було створено 
Комунальну установу  «Соціальні гарантії». 

У своїй діяльності комунальне підприємство керується Законом України 
«Про громадські об’єднання», Бюджетний кодекс України, Закон України про 
державний бюджет, Закон України «Про соціальні  послуги» від 19.06.2003р 
та іншими законодавчими актами. 

В грудні 2020 року Львівською районною радою прийнято рішення  про 
припинення юридичної особи-комунальне підприємство (Рішення сесії від 
30.12.2020 року № 35). На сьогодні комунальне підприємство перебуває у 
стані припинення. З метою забезпечення заходів, пов’язаних з ліквідацією  
комунального підприємства виникла потреба забезпечення витрат на 
вивільнення працівників на двомісячний строк відповідно до Кодекс законів 
про працю та упорядкування і передачі архівних документів установи у 
зв’язку ліквідацією. 

 
 

3. Мета, завдання та заходи Програми та результативні показники. 
 

Основною метою розробки програми є забезпечення заходів пов’язаних 
з ліквідацією комунального підприємств, зокрема щодо заходів із звільнення 
працівників. 

 
4.Відповідальні виконавці 

 
Відповідальним виконавцям  Програми є головний розпорядник коштів 

районного бюджету –управління соціального захисту населення Львівської 
райдержадміністрації; виконавцем – КП «Соціальні гарантії» 

 
 5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання завдань 
Програми 

 
Реалізація Програми надасть можливість забезпечити своєчасної 

виплати заробітної плати, розрахункових виплат працівників, та 
упорядкування  і передачі архівних документів установи у зв’язку ліквідацією.  



Нормативно-правова база, на підставі якої проводиться реалізація даної 
програми:  

- Конституція України; 
- Бюджетний кодекс України; 
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
- Рішення № 35 Львівської районної ради  від 30.12.2021р  
- Кодекс Законів про працю Українист35 п4,ст 40п1. 
Загальний обсяг фінансових витрат необхідних для виконання Програми 

на  2021 становить 983035,0.грн. (додаток 1). 
Фінансування програми  здійснюється за рахунок коштів районного 

бюджету та в межах коштів затверджених  сесією районної ради. 
Головним розпорядником коштів за Програмою є управління 

соціального захисту Львівської райдержадміністрації, яке несе 
відповідальність за ефективність використання коштів районного бюджету на 
виконання Програми. 

 
6. Координація та контроль заходом виконанням Програми 

 
Безпосередній контроль за виконанням Програми здійснює Львівська 

районна рада, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний 
розпорядник коштів управління соціального захисту населення Львівської 
райдержадміністрації)  

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 
враховуючи звітні дані комунального підприємства готує і подає  на розгляд 
сесії районної ради підсумковий звіт щодо результатів її виконання. 

 
 
 
 



 
                                                     Додаток1 

   
Ресурсне забезпечення районної (бюджетної) цільової програми 

Програми фінансової підтримки Комунального підприємства»Соціальні 
гарантії» Пустомитівської районної ради на 2021рік 

 (назва програми)  

 
Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 2021 рік Усього витрат на 
виконання програми 

Усього, 983035 983035 
у тому числі   
районний бюджет 983035 983035 
бюджети міст, селища, сіл   
кошти небюджетних джерел   

*у межах коштів, затверджених в районному бюджеті 
 
 
 

 
Заступник голови районної ради    Марта ІЛЬЧИШИН 
 
Голова ліквідаційної комісії  
КП «Соціальні гарантії » 
Пустомитівської міської ради   Тарас Савка 
 



Додаток №2 
до рішення районної ради 
від 26.04.2021 №84 

 
 

ПРОГРАМА 
Створення умов для централізованого тимчасового зберігання 

документів, своєчасна  та достовірна  видача довідок місцевим трудовим 
архівом  Городоцького району на перше півріччя 2021 року. 

 
1. Розробник : Місцевий трудовий архів Городоцького р-ну 

2.Відповідальний виконавець : Львівська районна державна адміністрація 

3. Дата, номер документа про затвердження програми 

4. Головною метою і основними завданнями програми є створення 
соціальних умов для централізованого тимчасового зберігання документів, 
нагромаджених у процесі документування, службових або інших 
правовідносин юридичних і фізичних осіб, інших архівних документів, що не 
належать до Національного архівного фонду, проведення прийому громадян 
та видача довідок. 
 
5. Термін реалізації Програми: перше півріччя 2021р. 

6. Загальний обсяг фінансування, у тому числі і кошти районного бюджету  – 
216828,00 грн. 
 
7. Очікувані результати виконання Програми: своєчасна видача довідок 
громадянам, належне зберігання зданих у архів документів 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Обгрунтування необхідності розробленої Програми 
При розробці Програми враховано необхідність: 
1.  Виявлення та внесення до джерел комплектування документів, за 

погодженням з архівним відділом районної державної адміністрації, 
підприємств, установ і організацій ,незалежно від форм власності, що 
розташовані на території району. 

2. Зберігання ,відповідно до умов, визначених Держкомархівом, 
документів з особового складу та документів тимчасового терміну зберігання 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та 
підпорядкування , що розташовані на території району, або ліквідованих 
підприємств, установ та організацій , що діяли (були зареєстровані) в районі. 

3. Приймання від підприємств, установ, організацій – джерел 
комплектування архівних документів з особового складу, фінансово-
господарської діяльності та інших документів, строки  зберігання яких не 
закінчилися. 

4. Науково-технічне опрацювання документів, що надійшли на 
зберігання, згідно з правилами Держкомархіву, створення необхідного 
довідкового апарату до них. 

5. Облік документів, що зберігаються, у тому числі шляхом створення 
та підтримання облікових даних. 

6. Організація користування документами у службових, соціально-
правових, наукових та інших цілях, видавання юридичним особам і 
громадянам у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, 
копій та витягів з документів, що знаходяться на зберігання. 

7. Проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на 
зберіганні, подання на затвердження експертною комісією архівного відділу 
районної державної адміністрації описів справ тимчасового зберігання, 
документів з особового складу, підприємств, установ та організацій – джерел 
комплектування, та актів про вилучення для знищення документів, строки 
яких закінчилися. 

8. Участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служби 
діловодства архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ 
та організацій – джерел комплектування. 

 
3. Мета Програми 

Головною метою і основними завданнями Програми є створення 
соціальних умов для централізованого тимчасового зберігання  документів 
нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших 
правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що 
належать до Національного архівного фонду. У своїй діяльності трудовий 
архів керується Конституцією і законами України, актами Президента 
України, Кабінету Міністрів України, рішеннями і розпорядженнями голови 
районної ради,іншими нормативно-правовими актами та положеннями. В 
питаннях організації й методики ведення архівної справи трудовий архів 
керується наказами та методичними рекомендаціями державного комітету 



архівів України, державного архіву області і архівного відділу районної 
державної адміністрації.   

 
4. Відповідальні виконавці 

Відповідальним виконавцем Програми є головний розпорядник коштів 
районного бюджету – Львівська районна державна адміністрація; виконавцем 
– місцевий трудовий архів Городоцького району. 

 
5. Очікувані соціальні результати реалізації, обсяги та джерела 
фінансування, строки та етапи виконання Завдань Програми 
Реалізація Програми надає можливість зберігання документів 

ліквідованих підприємств, установ і організацій; отримання рекомендації 
підприємствам, установам і організаціям-джерелам комплектування або 
ліквідованим комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції 
трудового архіву; у прийомі громадян, розгляді звернень, що належать до 
компетенції архіву, участі у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на 
них описів справ тимчасового зберігання документів з особового складу 
підприємств, установ і організацій -  джерел комплектування трудового 
архіву та актів про вилучення для знищення документів, строки яких 
закінчилися, наданні послуг підприємствам, установам та організаціям 
району по оформленню документації. 

Нормативно-правова база, на підставі якої проводиться реалізація даної 
програми: 

- Конституція України; 
- Закон України «Про національний архівний фонд і архівні 

установи»; 
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункт 10 

розділу V.  
Загальний обсяг фінансових витрат необхідних для виконання Програми на 
перше півріччя 2021р. становить 216828,00 грн. 

Головним розпорядником коштів за Програмою є Львівська районна 
державна адміністрація, яка несе відповідальність за ефективність 
використання коштів районного бюджету на виконання Програми. 

Завдання та заходи програми будуть реалізовані у першому півріччі 
2021р. 

 
6. Координація та контроль за виконанням Програми 

 
Безпосередній контроль за виконанням Програми здійснює Львівська 

районна рада, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний 
розпорядник коштів (Львівська районна державна адміністрація) та місцевий 
трудовий архів Городоцького району. 
 

 



ПАСПОРТ 
Програми створення умов для централізованого тимчасового зберігання 
документів, своєчасна  та достовірна  видача довідок місцевим трудовим 

архівом  Городоцького району на перше півріччя 2021 року. 
 

 
1.Назва:Програма надання місцевим трудовим архівом Городоцького району 
послуг громадянам, ліквідованим підприємствам, установам та організаціям. 
 
2.Замовник: Львівська районна державна адміністрація 
Розробник : Місцевий трудовий архів Городоцького р-ну 
Відповідальний виконавець : Львівська районна державна адміністрація 
 
 
3.Мета:Головною метою і основними завданнями програми є створення 
соціальних умов для централізованого тимчасового зберігання документів, 
нагромаджених у процесі документування, службових або інших 
правовідносин юридичних і фізичних осіб, інших архівних документів, що не 
належать до Національного архівного фонду, проведення прийому громадян 
та видача довідок. 
 
4.Етапи фінансування: початок січень 2021 року - закінчення липень 2021 
року. 
 
5.Загальні обсяги фінансування, у тому числі і кошти районного 
бюджету : 
на перше півріччя 2021 року - 216828,00 грн. 
 
 
6.Очікувані результати програми: Своєчасна видача довідок громадянам, 
належне зберігання зданих у архів документів. 
 
8.Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконанням 
програми: 
     -   районна державна адміністрація; 
     -   районна рада; 
     -   Держкомархів; 
     -   архівний відділ райдержадміністрації.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Перелік заходів , обсяги фінансування районної цільової програми 
 

Назва замовника програми: Львівська районна державна адміністрація 
Розробник : Місцевий трудовий архів Городоцького р-ну 
Відповідальний виконавець : Львівська районна державна адміністрація 
 
 
Назва програми: «Створення умов для централізованого тимчасового 
зберігання документів, достовірна та своєчасна видача довідок місцевим 
трудовим архівом  Городоцького району у першому півріччі 2021 року». 
 
        
Заходи: створення умов для централізованого тимчасового зберігання 
документів, достовірна та своєчасна видача довідок місцевим трудовим 
архівом Городоцького району у першому півріччі 2021 року, надання послуг 
підприємствам, установам та організаціям району по оформленню 
документації. 
 

Для утримання місцевого трудового архіву Городоцького району на перше 
півріччя 2021 року передбачаються такі кошторисні призначення в розмірі 
216828,00 грн. 
 
 
 

Заступник голови районної ради    Марта ІЛЬЧИШИН 
 
Керівник місцевого трудового архіву  
Городоцького р-ну      Ірина Телюк 



 

 

 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №84 
    від “26” квітня  2021р.  

 
 
 

Про затвердження районних цільових програм. 
 

Розглянувши проекти районних цільових програм, керуючись підпунктом 16) 
пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997, враховуючи висновки постійних комісій районної ради, Львівська 
районна рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити: 
1.1. Цільові програми, в тому числі: 
1.1.1. Районна програма забезпечення заходів  пов’язаних з ліквідацією 

Комунальної підприємства «Соціальні гарантії» Пустомитівської районної ради на 
2021 рік, згідно з додатком №1.  

1.1.2. Програма створення умов для централізованого тимчасового зберігання 
документів, своєчасна  та достовірна  видача довідок місцевим трудовим архівом  
Городоцького району на перше півріччя 2021 року, згідно з додатком №2. 

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

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 
ради  з  питань  планування бюджету,  фінансів та економічної політики (В.Костик)  
і відповідні постійні комісії районної ради (за профілем). 
 
 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 



 

УКРАЇНА  
 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №85 
    від “26” квітня  2021р.  

Про внесення змін до рішення Львівської районної ради від 5.02.2021 №54 
«Про затвердження структури та чисельності  працівників  

КП «Місцевий трудовий архів Городоцького району» 
 

Керуючись статтею 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 20.04.2021, 
Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА 

 
             1.Внести зміни до рішення Львівської районної ради від 5.02.2021 №54 
«Про затвердження структури та чисельності  працівників КП «Місцевий 
трудовий архів Городоцького району», виклавши його в наступній редакції: 
             «1. Затвердити структуру та чисельність працівників КП «Місцевий 
трудовий архів Городоцького району» на період з  01.01.2021 до 30.06.2021, згідно 
з додатком.  

2. Затвердити потребу в коштах в сумі 216828,00 грн. на фінансування КП 
«Місцевий трудовий архів Городоцького району». 

3. Провідному спеціалісту-бухгалтеру КП «Місцевий трудовий архів 
Городоцького району» В.Шепта подати на затвердження голові Львівської 
районної ради штатний розпис та проводити фінансування штатних одиниць в 
межах відповідних кошторисних призначень на період з  01.01.2021 до 30.06.2021.  

4. Установити, що дане рішення застосовується з 01 січня 2021 року.  
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

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

питань планування бюджету, фінансів та економічної політики (В.Костик). 
 
 
 
Голова районної ради    Андрій СУЛИМ 



 

 
Додаток 
до рішення районної ради  
від 05.02.2021 №54 

                                                                                               (в редакції від 26.04.2021) 
 

Структура та чисельність працівників КП «Місцевий трудовий архів 
Городоцького району» з 01.01.2021 до 30.06.2021. 

 

№ 
п/п 

   
Назва посади  
 

Кількість  
штатних  
одиниць  

1. Керівник  1 
2. Провідний спеціаліст-бухгалтер 1 
 Разом 2 

 

Заступник голови районної ради                         Марта ІЛЬЧИШИН 

 

 



 

УКРАЇНА  
 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №86 
    від “26” квітня  2021р.  

 
Про затвердження структури та чисельності  працівників  

КЗ «Інклюзивно-ресусний центр» Пустомитівської районної ради станом на 
01.01.2021 року. 

 
Розглянувши лист КЗ Пустомитівської міської ради «Інклюзивно-ресусний 

центр» від 16.04.2021 №23 (додається), керуючись статтею 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 20.04.2021, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА 

 
1. Затвердити структуру та чисельність працівників КЗ «Інклюзивно-

ресусний центр» Пустомитівської районної ради станом на 01.01.2021 року, згідно 
з додатком.  

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

 
 

Голова районної ради    Андрій СУЛИМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення районної ради  
від 26.04.2021 №86 

 
Структура та чисельність працівників КЗ «Інклюзивно-ресусний центр» 

Пустомитівської районної ради станом на 01.01.2021 року. 
 

№ п/п    
Назва посади  
 

Кількість  
штатних  
одиниць  

1.  Директор 1 
2.  Вчитель - логопед 0,5 
3.  Вчитель - логопед 0,5 
4.  Вчитель - логопед 1 
5.  Практичний психолог 1 
6.  Практичний психолог 1 
7.  Вчитель - реабілітолог 1 
8.  Вчитель - дефектолог (олігофренопедагог) 0,5 
9.  Вчитель - дефектолог (олігофренопедагог) 0,5 
10.  Вчитель - тифлопедагог 1 
11.  Вчитель - сурдопедагог 1 
12.  Бухгалтер 1 
13.  Медсестра 1 
14.  Прибиральник 0,5 

   
 Разом 11,5 

 

Заступник голови районної ради    Марта ІЛЬЧИШИН 



 

 

 

 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №87 
    від “26” квітня  2021р.  

 
 

 
Про затвердження витрат на утримання 

Львівської  районної ради та її виконавчого апарату на 2021 рік. 
 

Керуючись підпунктом 4) пункту 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997,  враховуючи рішення 
районної ради від 30.12.2020 №31 «Про районний бюджет Львівського району 
на 2021 рік», висновок постійної комісії районної ради з питань планування 
бюджету, фінансів та економічної політики від  20.04.2021, Львівська районна 
рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити витрати на утримання Львівської районної ради та її 
виконавчого апарату на 2021 рік в сумі 1719500,00 грн., з них: КЕКВ 2111 – 
1200 000,00 грн.,  КЕКВ  2120  – 264 000, 00 грн., КЕКВ 2270 – 31 000,00 грн., 
інші видатки – 224500,00 грн. 

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 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №88 
    від “26” квітня  2021р.  

Про внесення змін 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 20.04.2021, 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 загального 
фонду на 2021 рік на 7986407,00 грн. у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами (додаток 2).  

1.2. Спрямувати на видатки залишок бюджетних коштів загального фонду, 
що утворився в районному бюджеті на кінець 2020 року, в сумі 7986407,00 грн. 

1.3. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету (додаток 1). 
2. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до 

цього рішення. 
3. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію 

місцевих (регіональних) програм згідно з додатком  4 до цього рішення. 
4.  Додатки 1- 4 до цього рішення є невід'ємною частиною. 
5. 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 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107


Додаток №1

133212000
(код бюджету)

(грн.)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 7 986 407,00 7 986 407,00 0,00 0,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 7 986 407,00 7 986 407,00 0,00 0,00

208100 На початок періоду 7 986 407,00 7 986 407,00 0,00 0,00
X Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00

600000 Фінансування за активними операціями 7 986 407,00 7 986 407,00 0,00 0,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 7 986 407,00 7 986 407,00 0,00 0,00

602100 На початок періоду 7 986 407,00 7 986 407,00 0,00 0,00

X Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00

Марта ІльчишинЗаступник голови районної ради

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

до рішення районної ради
від 26.04.2021 №88

усього у тому числі 
бюджет розвитку



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 

6 774 100,00 6 774 100,00 5 611 252,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 774 100,00

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 

6 774 100,00 6 774 100,00 5 611 252,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 774 100,00

0110150 0150 0111

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

6 774 100,00 6 774 100,00 5 611 252,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 774 100,00

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)

229 272,00 229 272,00 160 188,00 10 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 272,00

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)

229 272,00 229 272,00 160 188,00 10 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 272,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 216 828,00 216 828,00 160 188,00 10 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 828,00
0219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 12 444,00 12 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 444,00

0800000
Орган з питань праці та соціального захисту 
населення

983 035,00 983 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983 035,00

0810000
Орган з питань праці та соціального захисту 
населення

983 035,00 983 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983 035,00

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

983 035,00 983 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983 035,00

X X X УСЬОГО 7 986 407,00 7 986 407,00 5 771 440,00 35 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 986 407,00

Заступник голови районної ради

Додаток №2
до рішення районної ради
від 26.04.2021 №88

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

з них

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 №3
до рішення районної ради
від 26.04.2021 №88

(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

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету УСЬОГО, в тому числі 12 444,00

0219770 9770 На оплату праці бухгалтера КЗ "Інклюзивно - ресурсний центр»
Путомитівської районної ради 

13573000000 Пустомитівська міська рада 12 444,00

х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 12 444,00
х загальний фонд 12 444,00
х спеціальний фонд 0,00

Марта Ільчишин

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Заступник голови районної ради

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)

133212000

Х
Х
Х

І. Трансферти із загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

1



Додаток №4

грн.

усього у тому числі 
бюджет 
розвитку

02 Районна державна адміністрація
(головний розпорядник) 216 828,00 216 828,00 0,00 0,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного
управління

Програма Створення умов для 
централізованого тимчасового зберігання 

документів, своєчасна  та достовірна  
видача довідок місцевим трудовим 

архівом  Городоцького району на 2021 рік

від 26.04.2021 
№ 84 216 828,00 216 828,00

08
Управління праці та соціального
захисту населення (головний 
розпорядник)

983035,00 983035,00 0,00 0,00

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

Районна програма забезпечення заходів  
пов’язаних з ліквідацією Комунального 

підприємства «Соціальні гарантії» 
Пустомитівської районної ради на 2021 

рік

від 26.04.2021 
№ 84 983035,00 983035,00

1 199 863,00 1 199 863,00 0,00 0,00

Заступник голови районної ради

до рішення районної ради
від 26.04.2021 №88

Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм 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 місцевої / регіональної 
програми

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

Спеціальний фондЗагальний фондКод 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Марта Ільчишин

Усього 

УсьогоКод Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

1



 

 

 

 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №89 
    від “26” квітня  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 26.04.2021 №88 «Про 
внесення змін до рішення сесії Львівської районної ради №31 від 30.12.2020р. 
«Про районний бюджет Львівського району на 2021 рік», висновок постійної 
комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної 
політики від  20.04.2021, районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Затвердити договір про міжбюджетний трансферт (субвенцію) між 

Львівською районною радою та Пустомитівською міською радою про 
передачу видатків у сумі 12444,00 (дванадцять тисяч чотириста сорок чотири) 
гривні з районного бюджету Львівського району до міського бюджету 
Пустомитівської міської ради на оплату праці бухгалтера Комунального 
закладу Пустомитівської районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр». 

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 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №90 
    від “26” квітня  2021р.  

Про передачу кредиторської заборгованості, яка обліковувалася за відділом 
освіти Перемишлянської районної держадміністрації станом на 01.01.2021, на 
відділ освіти, молоді і спорту виконавчого комітету Перемишлянської міської 

ради 
 

Розглянувши лист відділу освіти Перемишлянської районної 
держадміністрації від 01.03.2021 №22 (додається), керуючись статтею 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 20.04.2021, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА 

 
1. Передати кредиторську заборгованість на загальну суму 245092,40 грн., 

яка обліковувалася за відділом освіти Перемишлянської районної 
держадміністрації станом на 01.01.2021 та, на даний час, не перереєстрована і не 
ліквідована, на відділ освіти, молоді і спорту виконавчого комітету 
Перемишлянської міської ради. 

2. Комісії з реорганізації районних рад та голові Перемишлянської міської 
ради здійснити процедуру підписання актів приймання-передачі кредиторської 
заборгованості. 

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

 
 

Голова районної ради    Андрій СУЛИМ 



 

УКРАЇНА  
 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №91 
    від “26” квітня  2021р.  

 

 

Про прийняття у спільну власність територіальних громад Львівського 
району системи рентгенографічної «POLYRAD  S» 

 
Розглянувши лист Кам'янка-Бузької міської ради від 30.03.2021 №692\03-15 з 

доданим до нього витягу з рішення Кам'янка-Бузької міської ради від 25.03.2021 
№50 «Про передачу майна та матеріальних запасів», враховуючи необхідність 
збереження та належного обслуговування основних засобів, висновок постійної 
комісії районної ради з питань комунальної власності від 19.04.2021, керуючись 
статтями 43, 60 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997, Львівська районна рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти безоплатно із комунальної власності Кам'янка-Бузької 
територіальної громади в особі Кам'янка-Бузької міської ради у спільну власність 
територіальних громад Львівського району в особі Львівської районної ради 
систему рентгенографічну «POLYRAD  S», кількістю 1 комплект, 2020 року 
випуску, балансовою вартістю 3950,0 тис. грн. 

2. Доручити голові Львівської районної ради А.Сулиму підписати акт 
приймання-передачі системи рентгенографічної «POLYRAD  S». 

3. Львівській районній раді передати систему рентгенографічну «POLYRAD  
S» в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству 
«Кам'янка-Бузька центральна районна лікарня». 

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

 
 

 
Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 



 

УКРАЇНА  
 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №92  
    від “26” квітня  2021р.  

 

Про безоплатну передачу у власність Кам'янка-Бузької міської ради 
інших основних засобів, капітальних інвестицій в нематеріальні активи 

 
 Розглянувши лист Кам'янка-Бузької районної державної адміністрації від 

05.04.2021 №231/01-07, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з 
питань комунальної власності від 19.04.2021, керуючись статтями 43, 60 Закону 
України  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, Львівська 
районна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Передати безоплатно у власність Кам'янка-Бузькій міській раді: 
1.1. Інші основні засоби: 
1.1.1. Паспорт об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини Церква Собору 

Пресвятої Богородиці з дзвіницею (дер.) та реставраційне завдання на виготовлення 
проектної документації в с.Батятичі вартістю 13849 грн. 

1.1.2. Проектно-кошторисну документацію з «Реставрації церкви 
Собору Пресвятої Богородиці 1788р.», вартістю 37610,4 грн. 

1.1.3. Проектно-кошторисну документацію з "Реставрації фасадів 
дерев’яної церкви Св.Миколи в м.Кам’янка-Бузька», вартістю 39194,4 грн. 

1.1.4. Проектно-кошторисну документацію на реставрацію пам’ятки 
архітектури 1667 р. (ох.№440) дерев’яної церкви Св.Миколи в м.Кам’янка-Бузька, 
вартістю 99913 грн. 

1.1.5. Проектно-кошторисну документацію на реставрацію пам’ятки 
архітектури національного значення дерев’яної церкви Св.Микити 1666р.. 
(ох.№450)  в с.Дернів , вартістю 54160 грн. 

1.2. Капітальні інвестиції в нематеріальні активи: 
1.2.1. Повторна експертиза проектно-кошторисної документації по 

об'єкту Церква Собору Пресвятої Богородиці на суму 3822 грн. 
1.2.2. Перерахунок ПКД по об'єкту Церква Собору Пресвятої 

Богородиці на суму 7111,2 грн. 
1.2.3. Експертиза ПКД по об'єкту «Реставрація фасадів дерев’яної 

церкви Св.Миколи в м.Кам’янка-Бузька» на суму 6247,2 грн. 



1.2.4. Технагляд на реставраційні роботи церкви Св.Миколи в 
м.Кам’янка-Бузька на суму 7342 грн. 

1.2.5. Реставрація фасадів дерев'яної церкви Св.Миколи в м.Кам’янка-
Бузька на суму 403639 грн. 

1.2.6. Реставрація пам'ятки архітектури національного значення 1666р. 
(ох.№450) дерев'яної церкви Св.Микити в с.Дернів, на суму 239618 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 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №93  
    від “26” квітня  2021р.  

Про погодження на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами Малому приватному підприємству «КВІН» з метою геологічного 
вивчення пісків Лагодівської ділянки, що знаходиться на відстані 2,0 км 

на північ від с.Лагодів Львівського району Львівської області. 
 
Розглянувши лист департаменту міської агломерації Львівської міської 

ради від 17.03.2021 №3801-вих-20624 (вх.№569 від 25.03.2021) з доданими 
листами Державної служби геології та надр України (Держгеонадра) від 
29.10.2020 №16233\01-2\11-20 та від 24.02.2021 №2952\01\11-21 (додаються) 
щодо надання погодження МПП «КВІН» на отримання спеціального дозволу 
на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків Лагодівської 
ділянки, що знаходиться в Львівському районі Львівської області, на підставі 
статті 10 Кодексу України "Про надра", відповідно до пункту 9 Порядку 
надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 №124), керуючись 
статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення Перемишлянської міської ради Львівського району 
Львівської області від 18.03.2021 №125, висновок постійної комісії Львівської 
районної ради з питань охорони довкілля і природних ресурсів від 16.04.2021,  
Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Не погодити Малому приватному підприємству «КВІН» клопотання 

на отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою 
геологічного вивчення пісків Лагодівської ділянки, що знаходиться на відстані 
2,0 км на північ від с.Лагодів Львівського району Львівської області.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань охорони довкілля і природних ресурсів 
(О.Миколайчук). 

 
 
Голова районної ради    Андрій СУЛИМ 



 

УКРАЇНА  
 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

5 – та позачергова сесія VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №94 
    від “26” квітня  2021р.  

 
Про делегування повноважень Львівської районної ради 

 Львівській районній держадміністрації 
 

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. Делегувати Львівській районній державній адміністрації 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. 

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 
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