
 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

10 – ТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №166  
    від “18” лютого  2022р.  

 
 
 
 
 
 
 

Про порядок денний 10-ї позачергової 
сесії Львівської районної ради 

 
 Львівська районна рада восьмого скликання 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Затвердити такий порядок денний 10-ї  позачергової сесії районної ради: 
 
            1. Про звернення Львівської районної ради. 
            2. Про виконання районного бюджету Львівського району за 2021 рік. 
            3. Про виконання районних цільових програм, фінансування яких у 2021 році 
проводилось за рахунок коштів районного бюджету Львівського району. 
            4. Про інформацію відповідального за організацію сил територіальної 
оборони Львівського району, командира військової частини А7074 майора Кошеля 
О.М. щодо поточних потреб.  
            5. Про затвердження Програми фінансування окремого батальйону 
територіальної оборони (військова частина А7074) за рахунок коштів районного 
бюджету Львівського району, який дислокується в районі територіальної оборони 
(Львівський район) на 2022-2023 роки.  
            6. Про внесення змін до рішення сесії Львівської районної ради №162 від  
23.12.2021р. «Про районний бюджет Львівського  району на 2022 рік». 

7. Різне.  
 
 
 

Голова  районної ради     Андрій СУЛИМ  



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

10 – ТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №167  
    від “18” лютого  2022р.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Про звернення Львівської районної ради 
 

Розглянувши звернення депутатських фракцій у Львівській районній раді: 
«Європейська Солідарність» (вх.№59 від 18.02.2022), «Слуга народу» (вх.№60 від 
18.02.2022) та «Об’єднання «Самопоміч» (вх.№61 від 18.02.2022), керуючись 
частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997,  Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Прийняти звернення Львівської районної ради до: 
1.1. Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо виділення коштів на потреби оборони, згідно з додатком №1.  
1.2. Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Ради національної безпеки і оборони України щодо виділення коштів 
для потреб організації територіальної оборони, згідно з додатком №2. 

1.3. Верховної Ради України щодо невідкладного ухвалення у другому 
читанні законопроектів, які передбачають запровадження економічного паспорта 
українця, згідно з додатком №3. 

1.4. Президента України, Верховної Ради України щодо забезпечення 
територіальної цілісності та суверенітету України, згідно з додатком №4. 

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

Голова районної ради      Андрій СУЛИМ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 
до рішення районної ради 
від 18.02.2022 №167 

Звернення 
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо виділення коштів на потреби оборони. 
 

В умовах зростання загрози повномасштабної російської військової агресії 
щодо нашої держави, Україна разом з усім цивілізованим світом консолідує зусилля 
для протистояння агресивним намірам Російської Федерації, її втручанням у 
внутрішні справи нашої держави, намаганням вплинути на цивілізований вибір 
українського народу щодо євроатлантичної інтеграції.  

Російська Федерація намагається скористатися слабкістю нашої влади, 
нерішучістю та невизначеністю її позиції у зовнішній та внутрішній політиці і 
підсунути начебто просте рішення: завершення війни на своїх умовах.  

Однак, таке рішення не принесе Україні миру. Воно вестиме лише до 
поглиблення конфлікту і збільшить можливості для Путіна загрожувати цілісності і 
самому існуванню України як незалежної держави.  

Остаточною гарантією для незалежності, безпеки і добробуту України є вступ 
до ЄС і НАТО. А для цього необхідно покласти край російському шантажу; 
показати, що агресор заплатить надзвичайну ціну за спробу ескалації конфлікту. 

Ми вдячні друзям України за військову і економічну допомогу, яка дозволила 
суттєво підвищити наші можливості у протидії російському агресору.  

У цих умовах вимагаємо від української влади рішуче збільшити зусилля з 
посилення обороноздатності держави, особливо в умовах недофінансування 
впродовж останніх років Збройних Сил України. 

Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області звертаємося з 
негайною вимогою: 

1. Внести зміни до Державного бюджету України і спрямувати на потреби 
оборони 50 млрд. грн.  

2. Терміново доукомплектувати всі бригади. Для цього надати адекватне 
грошове забезпечення: мінімально 25 000 грн. для воїна і 50 000 грн. для того, хто 
перебуває у першій лінії. Повернутися до практики короткотермінових контрактів, 
щоб у стислі терміни доукомплектувати частини досвідченими ветеранами.  

3. Терміново наповнити стратегічні запаси харчового, речового, медичного, 
бойового та інших видів забезпечення. 

4. Забезпечити фінансування державного оборонного замовлення.  
5. Внести зміни до Державного бюджету України з метою створення 

можливостей для територіальних громад забезпечити співфінансування розгортання 
територіальної самооборони. 

Також закликаємо керівників парламентських фракцій повернути своїх 
депутатів усіх рівнів до роботи в сесійні зали і своїми діями, а не заспокійливими 
промовами, продемонструвати відсутність паніки та готовність захищати державу. 

Капітуляція, прийняття умов Путіна не принесе Україні миру. Мир може 
забезпечити лише перемога.  

Слава Україні! 
 

Прийняте на 10-й позачерговій сесії Львівської районної ради Львівської 
області  18.02.2022 року. 

 
Голова районної ради      Андрій СУЛИМ 



Додаток №2 
до рішення районної ради 
від 18.02.2022 №167 

Звернення 
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Ради національної безпеки і оборони України щодо виділення 
коштів для потреб організації територіальної оборони. 

 
У час, коли біля українських кордонів зосереджено понад 100 тисяч 

військових Російської Федерації, сотні одиниць бронетехніки,  важко переоцінити 
важливість територіальної оборони. 

У той самий час від вищих посадових осіб – міністра оборони, секретаря 
РНБО – лунають абсолютно незрозумілі зверхні заяви, які принижують роботу 
місцевих рад, голів громад зі створення системи територіальної оборони. Це 
неприпустимо в умовах реальних загроз національній безпеці України. 

Без фінансового, ресурсного забезпечення інститут територіальної оборони 
не зможе працювати. Місцеві бюджети не здатні покрити самостійно видатки на 
територіальну оборону, на підготовку національного спротиву. 

Адже саме на місцеві бюджети покладено невластиві функції компенсації 
різниці тарифів. Зростання цін на енергоносії і наступне здорожчання товарів, 
робіт і послуг суттєво підвищують вартість соціальних програм, соціального 
захисту. 

Тим часом уже очевидно, що при плануванні Державного бюджету на 2022 
рік Кабінет Міністрів України  і Верховна Рада України заклали завищені 
показники доходів місцевих бюджетів.  

Уряд запланував рекордні доходи місцевих бюджетів на 2022 рік обсягом в 
630 млрд. грн., з них 437 млрд. грн. – власні доходи місцевих бюджетів.  

За даними Державної казначейської служби, з запланованих на січень 28 
344,7 млн. грн. доходів місцевих бюджетів по загальному фонду станом на 21 
січня 2022 року отримано лише 13 958,2 млн. грн., тобто 49%. Зрозуміло, що вже 
у січні ми побачимо відхилення від плану надходжень до місцевих бюджетів. 

Особливо кризова ситуація – на районному рівні. Згідно з статтею 14 Закону 
України «Про основи національного спротиву», обласні та районні ради 
забезпечують у межах відповідних видатків місцевих бюджетів належне 
фінансування заходів територіальної оборони місцевого значення, сприяють 
створенню добровольчих формувань територіальних громад.  

Звертаємось до Вас з вимогою терміново розробити проект Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 
рік» з метою фінансового забезпечення виконання Закону України «Про основи 
національного спротиву».  

На час розробки і прийняття комплексного рішення вимагаємо підтримати 
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2022 рік" щодо збільшення видатків на оборону та зміцнення 
обороноздатності держави (6542 від 24.01.2022).  

Ним, зокрема, встановлюється обов’язок Кабінету Міністрів України 
протягом десяти днів з дня набрання чинності цим Законом забезпечити 
виділення з резервного фонду Державного бюджету України 300000,00 тис. 
гривень для потреб організації територіальної оборони. 



Місцеві бюджети вже у І кварталі мають отримати кошти для створення 
системи національного спротиву.  Бездіяльність у цих умовах – це саботаж. 

У час смертельної загрози з боку держави-агресора – Російської Федерації 
ми закликаємо до консолідації всіх державницьких сил, до припинення 
політичних воєн на знищення.  

Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, закликаємо 
Президента України вилучити з політичного арсеналу практику використання 
політично мотивованого кримінального переслідування.  

 Сьогодні і органи державної влади, і органи місцевого самоврядування, і 
армія, громадянське суспільство – в одному окопі. І лише разом стримаємо 
ворога.  
   Прийняте на 10-й позачерговій сесії Львівської районної ради Львівської 
області  18.02.2022 року. 

 
 
 
Голова районної ради      Андрій СУЛИМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток №3 
до рішення районної ради 
від 18.02.2022 №167 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

до Верховної Ради України щодо невідкладного ухвалення 
у другому читанні законопроектів, які передбачають запровадження 

економічного паспорта українця. 
 

Наша країна багата на природні ресурси, але, на жаль, багато років надра 
України приносили прибутки тільки окремим громадянам. Ці люди 
збагачувалися, у той час як мільйони сімей ледве зводили кінці з кінцями.  

Для справедливого розподілу природних багатств Президент України 
Володимир Зеленський ініціював запровадження економічного паспорта українця 
та створення Фонду майбутніх поколінь.  

Фонд відкриє іменні рахунки для кожного новонародженого громадянина 
України, а держава щороку буде перераховувати на них по 2 мінімальні зарплати. 

У підсумку наші діти, внуки й наступні покоління громадян України 
отримають кошти на те, щоб оплатити своє навчання, або придбати житло в 
Україні. Фактично вперше в нашій історії держава інвестуватиме живі гроші в 
майбутнє кожного громадянина. Приклади розвинених держав, де вже діють 
аналогічні програми, показали дієвість та ефективність такої політики.  

Ми переконані, що запровадження економічного паспорта створить 
кожному молодому українцю фінансову базу, яка допоможе більш упевнено 
входити в доросле життя.  

Тому ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, закликаємо 
Верховну Раду України невідкладно ухвалити в другому читанні та в цілому 
законопроекти, які передбачають запровадження економічного паспорта українця.  

Закликаємо всі політичні сили в парламенті проголосувати за впровадження 
економічного паспорта. Надра нашої країни – це власність народу, а не олігархів.  

 
Прийняте на 10-й позачерговій сесії Львівської районної ради Львівської 

області  18.02.2022 року. 
 
 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток №4 
до рішення районної ради 
від 18.02.2022 №167 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

до Президента України, Верховної Ради України щодо забезпечення 
територіальної цілісності та суверенітету України. 

 
На восьмому році російської-української війни ми зіткнулися із загрозою 

втрати нашого суверенітету та територіальної цілісності. Вже кілька місяців у 
інформаційному просторі різні джерела поширюють новини про 
«широкомасштабне» вторгнення російських військ Путіна в Україну. 

Інформація небезпідставна, проте у гібридній війні саме інформаційна 
складова є ключовою, чим і користується ворог. А ціль у нього проста - 
«впихнути» Україні особливий статус для окупованих територій та назавжди 
поховати наші європейські та євроатлантичні перспективи. Сумно, що і деякі 
західні партнери також намагаються переконати керівництво України погодитися 
на виконання так званих «мінських домовленостей». Такими компромісами 
вистелена дорога до втрати нових територій та суверенітету. 

Обирати зовнішньополітичний та економічний курс України - це завдання 
лише самих українців, а спроба залякати нас черговим загостренням на фронті 
призведе до ще більшої консолідації суспільства. Занепокоєння викликає лише 
наша влада. Сподіваємося керівництву держави вистачить волі, щоб не допустити 
чергових «мінських домовленостей» та повної відмови від будь-яких реалізацій 
«Мінська 1» та «Мінська 2». 

Враховуючи вищенаведене, ми депутати Львівської районної ради 
Львівської області вимагаємо: 
- Твердо стояти на позиціях територіальної цінності та суверенітету України; 
- Не підписувати нових домовленостей, які підривають наш суверенітет та 
територіальну цілісність; 
- Вимагати від країн-гарантів Будапештського меморандуму дієвих кроків 
щодо підтримки військового та дипломатичного потенціалу України; 
- Не розділяти окуповані території Донецької та Луганської областей з 
Кримським півостровом. Усі окуповані території - є частиною України та мають 
однаковий для нас статус; 
- Питання будь-яких компромісів виносити виключно на погодження 
всеукраїнського референдуму; 
- Не допустити жодної «фінляндизації» України та вимагати права вступати в 
будь-які політичні та військові євро-атлантичні альянси. 
 

Прийняте на 10-й позачерговій сесії Львівської районної ради Львівської 
області  18.02.2022 року. 

 
Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 

 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

10 – ТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №168  
    від “18” лютого  2022р.  

 
Про виконання районного бюджету Львівського району за 2021 рік 

 
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника управління фінансів 

Львівської районної державної адміністрації О.Паночко про виконання 
районного бюджету Львівського району за 2021 рік, керуючись пунктом 4 статті 
80 Бюджетного кодексу України та пунктом 17) частини першої статті 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, 
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань планування 
бюджету, фінансів та економічної політики від 18.02.2022, Львівська районна 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Львівського району 

за 2021 рік: з доходів в сумі 771,5 тис. грн., у тому числі за загальним фондом - 
234,8 тис. грн., спеціальним фондом - 536,7 тис. грн.; видатків у сумі 26 321,6 
тис. грн., у тому числі за загальним фондом - 15 266,0 тис. грн., спеціальним 
фондом - 11 055,6 тис. грн. згідно додатків 1- 4 наведених до цього рішення. 

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 
 



Додаток №1
до рішення районної ради
від 18.02.2022 №168

грн.

ККД Доходи 
Затверджений 
план на 2021 

рік

План на рік 
з 

врахування
м змін

Фактично 
надійшло 

за 2021 
рік

відхилення 
фактичного 

надходження 
до плану з 

врахуваннм 
змін (+,-)

% виконання 
до плану з 

врахування 
змін

10000000 Податкові надходження  33900.00 90800.00 77863.32 -12936.68 85.75

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості  33900.00 90800.00 77863.32 -12936.68 85.75

11020000 Податок на прибуток підприємств  33900.00 90800.00 77863.32 -12936.68 85.75

11020200
Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності 33900.00 90800.00 77863.32 -12936.68 85.75

20000000 Неподаткові надходження  1685600.00 982400.00 155900.25 -826499.75 15.87

21000000
Доходи від власності та підприємницької 
діяльності  11900.00 15200.00 11331.07 -3868.93 74.55

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних 
або комунальних унітарних підприємств та їх 
об`єднань, що вилучається до відповідного 
бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на 
акції (частки) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна аб 0.00 15200.00 11331.07 -3868.93 74.55

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об`єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету 0.00 15200.00 11331.07 -3868.93 74.55

21080000 Інші надходження  11900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 11900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 1535200.00 828700.00 18025.74 -810674.26 2.18

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1535200.00 810700.00 0.00 -810700.00 0.00

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань 221100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22012500
Плата за надання інших адміністративних 
послуг 119200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень 1194900.00 810700.00 0.00 -810700.00 0.00

22130000

Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), 
що надаються в користування на умовах 
оренди Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними 
адміністраціями, місцевими радами 0.00 18000.00 18025.74 25.74 100.14

24000000 Інші неподаткові надходження  138500.00 138500.00 126543.44 -11956.56 91.37
24060000 Інші надходження  138500.00 138500.00 126543.44 -11956.56 91.37
24060300 Інші надходження  138500.00 138500.00 126543.44 -11956.56 91.37
40000000 Офіційні трансферти  0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00
41000000 Від органів державного управління  0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів, за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00

1719500.00 1073200.00 233763.57 -839436.43 21.78

1719500.00 1074200.00 234763.57 -839436.43 21.85

   Голова районної ради Андрій Сулим

Всього без урахування трансферт

Всього

Звіт про виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Львівського 
району за 2021 рік



Додаток №2
до рішення районної ради
від 18.02.2022 №168

грн.

ККД Доходи
Затверджени

й план на 
2021 рік

План на рік з 
врахування 

змін

Фактично 
надійшло за 

2021 рік

відхилення 
фактичного 

надходження 
до плану з 

врахуваннм 
змін (+,-)

% 
виконання 
до плану з 

урахування 
змін

20000000 Неподаткові надходження  0.00 0.00 103818.90 103818.90 0.00

25000000
Власні надходження бюджетних 
установ  0.00 0.00 103818.90 103818.90 0.00

25010000

Надходження від плати за послуги, 
що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 0.00 0.00 6738.90 6738.90 0.00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних 
установ, що здійснюється відповідно 
до Закону України `Про оренду 
державного та комунального майна` 0.00 0.00 6738.90 6738.90 0.00

25020000
Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ  0.00 0.00 97080.00 97080.00 0.00

25020200

Надходження, що отримують 
бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від 
інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому 
числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок 
та розміщених на них інших об` 0.00 0.00 97080.00 97080.00 0.00

40000000 Офіційні трансферти  0.00 432890.00 432890.00 0.00 100.00
41000000 Від органів державного управління  0.00 432890.00 432890.00 0.00 100.00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 0.00 432890.00 432890.00 0.00 100.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0.00 432890.00 432890.00 0.00 100.00
0.00 0.00 103818.90 103818.90 0.00
0.00 432890.00 536708.90 103818.90 123.98

   Голова районної ради Андрій Сулим

Всього без урахування трансферт
Всього

Звіт про виконання дохідної частини спеціального фонду районного бюджету Львівського району за 
2021 рік



Додаток №3
до рішення районної ради
від 18.02.2022 №168

грн.

Код Показник Затверджений 
план на рік

План на рік з 
урахуванням 

змін

Касові видатки 
за 2021 рік

% 
виконання 
за  2021 рік

1 2 3 4 5 6
0100 Державне управління 1 719 500.00 10 616 874.62 9 458 963.15 89.09

0150

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

1 719 500.00 10 124 248.63 9 060 133.16 89.49

0180 Інша діяльність у сфері державного 
управління 0.00 491 625.99 397 829.99 80.92

0191 Проведення місцевих виборів 0.00 1 000.00 1 000.00 100.00
1000 Освіта 0.00 50 000.00 36 420.95 72.84
1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 0.00 50 000.00 36 420.95 72.84

3000 Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 0.00 1 177 863.62 1 177 863.62 100.00

3033
Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян

0.00 51 831.57 51 831.57 100.00

3112 Заходи державної політики з питань 
дітей та їх соціального захисту 0.00 221 000.00 221 000.00 100.00

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

0.00 905 032.05 905 032.05 100.00

4000 Культура i мистецтво 0.00 50 000.00 28 381.60 56.76

4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0.00 50 000.00 28 381.60 56.76

9000 Міжбюджетні трансферти 0.00 4 569 444.00 4 564 418.00 99.89
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0.00 2 092 444.00 2 091 338.67 99.95

9800

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

0.00 2 477 000.00 2 473 079.33 99.84

 Усього 1 719 500.00 16 464 182.24 15 266 047.32 92.72

Голова районної ради Андрій Сулим

Звіт про виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету 
Львівського району за 2021 рік



Додаток №4
до рішення районної ради
від 18.02.2022 №168

грн.

Код Показник
Затверджен
ий план на 

рік

План на рік з 
урахуванням 

змін

Касові 
видатки за 

2021 рік

% виконання 
за  2021 рік

1 2 3 4 8 16
0100 Державне управління 0.00 0.00 129 951.54 -

0150

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

0.00 0.00 129 951.54 -

6000 Житлово-комунальне господарство 0.00 655 890.00 629 970.00 -

6083

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

0.00 655 890.00 629 970.00 -

9000 Міжбюджетні трансферти 0.00 12 097 000.00 10 295 644.97 85.11
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0.00 11 397 000.00 9 632 644.97 84.52

9800

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

0.00 700 000.00 663 000.00 94.71

 Усього 0.00 12 752 890.00 11 055 566.51 86.69

Голова районної ради Андрій Сулим

Звіт про виконання видаткової частини спеціального фонду районного бюджету 
Львівського району за 2021 рік
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УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

10 – ТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №169  
    від “18” лютого  2022р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Про виконання районних цільових програм, фінансування яких у 2021 році 

проводилось за рахунок коштів районного бюджету Львівського району 
 

Керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ознайомившись із звітами про виконання районних  
цільових програм за 2021 рік, зокрема, про використання коштів, виділених у 2021 
році з районного бюджету Львівського району, враховуючи висновок постійної 
комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної 
політики від 18.02.2022, Львівська районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити звіти про виконання районних  цільових програм за 2021 рік, 

фінансування яких проводилось за рахунок коштів районного бюджету Львівського 
району, зокрема: 

1.1. Районної програми забезпечення заходів пов’язаних з ліквідацією 
Комунального підприємства «Соціальні гарантії» Пустомитівської районної ради 
на 2021 рік, затвердженої рішенням районної рад від 26.04.2021 №84 виконано в 
сумі 905 032,05 грн.  

1.2. Програми створення умов для централізованого тимчасового зберігання 
документів, своєчасна  та достовірна  видача довідок місцевим трудовим архівом  
Городоцького району на перше півріччя 2021 року, затвердженої рішенням 
районної ради від 26.04.2021 №84  виконано в сумі 191 625,99 грн.  

1.3.Районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівському районі Львівської 
області на 2021 рік, затвердженої рішенням районної ради від 25.06.2021 №101, зі 
змінами, внесеними рішенням районної ради від 26.11.2021 №150 виконано в сумі  
2 406 118,00 грн. 

1.4. Районної програми виконання централізованих заходів 
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини» службою у справах дітей Львівської райдержадміністрації 
у Львівському районі на 2021 рік щодо захисту прав дітей різних категорій, 
затвердженої рішенням районної ради від 25.06.2021 №102, зі змінами, внесеними 
рішенням районної ради від 26.11.2021 №150 виконано в сумі  221 000,00 грн.  
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1.5. Комплексної програми профілактики злочинності у Львівському районі, 
затвердженої рішенням районної ради від 25.06.2021 №104, зі змінами, внесеними 
рішенням районної ради від 12.10.2021 №140 виконано в сумі 663 000,00 грн. 

1.6. Програми розвитку архівної справи та оцифрування архівних документів 
Львівського району на 2021 рік, затвердженої рішенням районної ради від 
25.06.2021 №105 виконано в сумі 200 000,00 грн. 

1.7. Програми підтримки розвитку територій Львівського району на 2021 рік, 
затвердженої рішенням районної ради від 25.06.2021 №106, зі змінами, внесеними 
рішеннями районної ради  від 28.10.2021 №146 та від 23.12.2021 №161 виконано в 
сумі 9 947 835,64 грн. 

1.8. Програми підтримки органів виконавчої влади Львівського району на 
2021 рік, затвердженої рішенням районної ради від 28.10.2021 №147 виконано в 
сумі 2 273 079,33 грн. 

1.9. Районної програми забезпечення заходів, пов`язаних  з реорганізацією 
структурних підрозділів Городоцької та Пустомитівської райдержадміністрацій, які 
утримуються за рахунок коштів районного бюджету та погашення кредиторської 
заборгованості за компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян на 2021 рік, затвердженої рішенням 
районної ради від 26.11.2021 №151 виконано в сумі 116 634,12 грн. 

1.10. Районної цільової програми щодо організації та проведення 
протокольних і масових заходів Львівської районної ради у 2021-2022 роках, 
затвердженої  рішенням  районної  ради  від  25.06.2021  №100  виконано  в сумі 
206 204,00 грн. 

2. Зняти з контролю районні цільові програми, зазначені в підпунктах 1.1. - 
1.9.  пункту 1. даного рішення, у зв’язку із закінченням терміну їх дії в 2021 році. 

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

 
 
 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 
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РІШЕННЯ №170  
    від “18” лютого  2022р.  

 
 
 
 
 

Про затвердження Програми фінансування окремого батальйону 
територіальної оборони (військова частина А7074) за рахунок коштів 
районного бюджету Львівського району, який дислокується в районі 

територіальної оборони (Львівський район) на 2022-2023 роки 
 

Розглянувши проект Програми фінансування окремого батальйону 
територіальної оборони (військова частина А7074) за рахунок коштів 
районного бюджету Львівського району, який дислокується в районі 
територіальної оборони (Львівський район) на 2022-2023 роки, розробленої 
військовою частиною  А7074 (Львівський обласний територіальний центр 
комплектування та соціальної підтримки), керуючись підпунктом 16) пункту 1 
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань 
планування бюджету,  фінансів та економічної політики від 18.02.2022, 
Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму фінансування окремого батальйону 

територіальної оборони (військова частина А7074) за рахунок коштів 
районного бюджету Львівського району, який дислокується в районі 
територіальної оборони (Львівський район) на 2022-2023 роки (далі-Програма) 
(додається). 

2. Управлінню фінансів Львівської районної держадміністрації 
(О.Паночко) здійснювати фінансування вищезгаданої Програми згідно 
прийнятих рішень районної ради щодо її фінансування. 

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

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Додаток 
до рішення районної ради  
від 18.02.2022 №170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма  
фінансування окремого батальйону територіальної оборони 

(військова частина А7074) за рахунок коштів районного бюджету 
Львівського району, який дислокується в районі територіальної оборони 

(Львівський район) 
 на 2022-2023 роки 
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1. ПАСПОРТ 
Програма фінансування окремого батальйону територіальної оборони 

(військова частина А7074) за рахунок коштів районного бюджету 
Львівського району, який дислокується в районі територіальної оборони 

(Львівський район) на 2022-2023 роки 
(далі - Програма) 

1. Ініціатор розроблення Програми -військова частина А7074 
(Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної 
підтримки). 

2. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення від 
18.02.2022 №170. 

3. Розробник Програми - військова частина А7074 (Львівський обласний 
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки). 

4. Головний розпорядник коштів за Програмою - управління фінансів 
Львівської районної державної адміністрації. 

5. Відповідальні виконавці Програми - управління фінансів Львівської 
районної державної адміністрації. Виконавці та отримувачі коштів - військова 
частина А7074 (Львівський обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки). 

6. Учасники Програми - військова частина А7074 (Львівський обласний 
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 

7. Термін реалізації Програми - 2022-2023 роки. 
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, тис. гри, усього: 
- на 2022 рік - 500 тис. грн, 
- на 2023 рік - 500 тис. грн. 
У тому числі: 
8.1. Коштів районного бюджету: 
- на 2022 рік - 500 тис. грн, 
- на 2023 рік - 500 тис. грн. 
 

 
 
 
 
 
Заступник голови районної ради      Марта Ільчишин 

 
 
 

Завізовано: 
Командир військової частини А7074 майор    О.КОШЕЛЬ 

 
 
 
 
 



 

 

 
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 
На виконання вимог п.17 ст. 91 Бюджетного кодексу України "заходи та 

роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого 
значення", з врахуванням введення в дію з 01.01.2022 року Закону України 
"Про основи національного спротиву", здійснюється формування окремих 
бригад, батальйонів територіальної оборони. 

В Україні формування та розвиток системи територіальної оборони 
здійснюється найбільш дешевим і найменш ефективним шляхом та певною 
мірою не відповідає сучасним вимогам та існуючим загрозам. Система 
комплектування військових частин територіальної оборони особовим складом 
залишається невпорядкованою, що на сьогодні є проблемою. На теперішній час 
максимально використовується ресурс радянської системи мобілізаційної 
підготовки, в основу якої покладено принцип загального військового 
обов’язку. 

Комплектування підрозділів територіальної оборони має бути змішаним. 
Насамперед необхідно здійснювати відбір на добровільних засадах за рахунок 
місцевого населення та молоді, яка досягла повноліття, а потім комплектувати 
відповідно до мобілізаційних завдань. Потребує перегляду питання щодо 
залучення жінок та молоді до військової служби в резерві територіальної 
оборони. 

Призовники, які навчаються у закладах освіти, мають право на відстрочку 
від призову на строкову військову службу до лав Збройних Сил України і 
жодним чином не залучаються до військової справи, а після закінчення 
навчання здебільшого ухиляються від проходження військової строкової 
служби. 

Разом з тим, потребують законодавчого визначення шляхи мотивації 
громадян до проходження контрактної служби у військовому резерві (належне 
грошове забезпечення, заохочення) та вдосконалення питання організації 
проходження служби у військовому резерві. 

Не приділяється достатня увага і неефективно проводяться заходи щодо 
військово-патріотичного виховання, не використовуються позитивний досвід 
та можливості військових структур у формуванні та підготовці майбутніх 
захисників держави. 

Діюча система територіальної оборони потребує сучасної матеріально- 
технічної бази, військової техніки для виконання завдань за призначенням. 

Враховуючи зазначене, доцільно визначити такі завдання територіальної 
оборони в районі: 

І) своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони 
території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту 
розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або/чи 
угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з 
відсічі збройної агресії проти України; 

9. участь у захисті населення, територій, навколишнього природного 
середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення 
воєнних (бойових) дій; 

10. участь у підготовці громадян України до національного спротиву; 
11. участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів 



 

 

державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування 
та органів військового управління; 

12. участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших 
критично важливих об’єктів інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів 
України, та об’єктів обласного, районного, сільського, селищного, міського 
значення, районного у містах рад, сільських, селищних, порушення 
функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для 
життєдіяльності населення; 

13. забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання 
військ (сил) або їх перегрупування; 

14. участь у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або обмеження 
руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів 
надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій; 

15. участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в 
населених пунктах; 

16. участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму 
воєнного стану в разі його введення на всій території України або в окремих її 
місцевостях; 

17. участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими 
збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими 
законами України воєнізованими або збройними формуваннями; 

18. участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня 
обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора 
(противника). 

Беручи до уваги те, що територіальна оборона залишається на сьогодні 
одним з найбільш економічних та доцільних способів забезпечення і 
підтримання на високому рівні обороноздатності держави, захисту населення 
від ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та загроз військового характеру 
за територіальним принципом формування сил територіальної оборони, 
надзвичайно актуальним є впровадження нових підходів та методів. 

3. Визначення мети Програми 
Цільова Програма фінансування окремого батальйону територіальної 

оборони за рахунок коштів районного бюджету Львівського району на 2022- 
2023 роки, який дислокується в районі територіальної оборони (Львівський 
район) (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України. 

Мета Програми: 
- узгодження дій органів місцевого самоврядування, Збройних Сил 

України та інших військових формувань, загальноосвітніх навчальних закладів 
щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни; 

- підтримання мобілізаційної готовності підрозділів територіальної 
оборони, на рівні необхідному для виконання завдань за призначенням; 

- підвищення рівня роботи органів місцевого самоврядування в 
проведенні військово-облікової роботи, залучення мобілізаційних ресурсів 
громади; 

- матеріально-технічне забезпечення роботи батальйону територіальної 
оборони та штабу району територіальної оборони; 

- організація співпраці з службою зайнятості щодо якісного проведення 
пропаганди серед потенційних кандидатів на військову службу за контрактом в 



 

 

резерві в підрозділах територіальної оборони; 
- надання методичної підготовки викладачам допризовної підготовки 

щодо організації військово-патріотичного виховання юнаків, забезпечення 
спеціальною літературою, наочними посібниками. 

Основними завданнями Програми є: 
- забезпечення територіальної оборони району (громади); 
-  організація і проведення навчань (зборів) з організаційним ядром, 

особовим складом батальйону територіальної оборони; 
- виконання навчального плану роботи штабу району територіальної 

оборони на 2022-2023 роки; 
- забезпечення матеріальної бази пункту управління штабу району 

територіальної оборони та батальйону територіальної оборони; 
-  формування документів особової справи військовозобов’язаних на 

військову службу за контрактом в резерві; 
- проведення заходів бойової та мобілізаційної готовності; 
- організація підвозу до місць проведення занять, навчань, зборів 

особового складу батальйону територіальної оборони; 
- облаштування приміщень батальйону територіальної оборони та пункту 

управління штабу району територіальної оборони, забезпечення засобами 
зв’язку, комп’ютерною технікою, меблями, водопостачанням та 
водовідведенням, запасними джерелами живлення та інше. 

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів районного 
бюджету та з джерел, не заборонених чинним законодавством. 
Ресурсне забезпечення Програми визначені у додатку І. 
Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних 

коштів та результативних показників визначені у додатку2. 
4. Визначення відповідальних виконавців Програми 
Відповідальні виконавці Програми - управління фінансів Львівської 

районної державної адміністрації, військова частина А7074, Львівський 
обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та 
джерел фінансування 

Програма передбачає: 
- комплексне розв’язання проблем забезпечення планування заходів 

територіальної оборони; 
- проведення навчань, тренувань (зборів) з територіальної оборони; 
- матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів 

територіальної оборони предметами речового майна і спорядження; 
- пально-мастильними матеріалами. 
Виконання Програми дасть можливість виконати вимоги щодо підготовки 

підрозділів територіальної оборони, здійснення часткового матеріально-
технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, які формуються 
Галицько-Франківським об’єднаним районним територіальним центром 
комплектування та соціальної підтримки м. Львова. 

Обсяги коштів на реалізацію програми визначається щорічно під час 
формування відповідного бюджету виходячи з конкретних завдань Програми 
та реальних можливостей районного бюджету. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного 



 

 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 
Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2022-2023 років. 
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Головним координатором виконанням заходів Програми визначено відділ 

з питань оборонної роботи та цивільного захисту Львівської районної 
державної, якому відповідальні виконавці Програми та отримувачі коштів 
надають звіти за встановленими формами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Додаток 1 до Програми  
 
 

Ресурсне забезпечення Програми 
тис, гри 

 
 
 

Заступник голови районної ради      Марта Ільчишин 
 
 
 

Завізовано: 
Командир військової частини А7074 майор    О.КОШЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назва завдань Програми 2022 рік 2023 рік 

1. Заходи всебічного забезпечення організації 
підготовки військовозобов’язаних призначених до 

складу (підрозділів) військових частин 
територіальної оборони, проведення «Єдиного 

всеукраїнського стрілецького дня». 

31,3 31,3 

2. Заходи матеріально-технічного забезпечення 
підрозділів територіальної оборони. 

7,5 7,5 

3. Заходи підготовки Львівського району до 
оборони у випадку збройної агресії. 

16,5 16,5 

4. Забезпечення формування батальйону 
територіальної оборони, штабу району 

територіальної оборони 

444,7 444,7 

Усього: 500,0 500,0 



Додаток 2 до Програми 

 

 

Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників 
 
 

№ 
зп Назва завдання Перелік заходів 

завдання 
Показники 

виконання заходу, 
один, виміру 

Виконавець 
заходу, 

показника 

Фінансування 
Очікуваний 
результат 

2022 рік 2023 рік 
джерело обсяги обсяги 

1. Заходи всебічного забезпечення організації підготовки військовозобов’язаних призначених до складу (підрозділів) військових частин 
територіальної оборони, проведення «Єдиного всеукраїнського стрілецького дня» 

1.1 Підготовка та 
видання навчальних 
та методичних 
рекомендацій 
(пам’яток), 
посібників для 
навчання і 
агітаційних 
матеріалів для 
підрозділів 
територіальної 
оборони 

1. Виготовлення 
посібників 3 
виживання в бою, 
захисту особового 
складу, ведення 
бойових дій в 
населених пунктах, 
зразків озброєння 
агресора та порядку 
їх застосування, 
банери, біг-борди, 
агіт-листівки, тощо 

затрат - обсяг коштів, 
тис. грн 

Військова 
частина 
А7074 
РДА 

Районний 
бюджет 20,7 20,7 Придбання 

посібників, 
банерів, 
методичних 
рекомендацій 
дозволить якісно 
проводити 
підготовку та 
агітацію 
резервістів 
окремого 
батальйону ТрО 

продукту - од, 
посібники агіт банери 46 

23 
46 
23 

ефективності - 
витрати на 
посібники, банери, 
тис грн./од. 

0,15 
0,60 

0.15 
0,60 

якості — відсоток 
забезпечення о/с 
навчальним 
матеріалом, агітація 
на контракт в резерві 

  

1.2 Проведення 
навчань (тренувань) 
зі штабом району 

1. Придбання 
паперу, 
канцелярського 
обладнання для 

затрат — обсяг 
коштів, тис. грн 

Військова 
частина 
А7074 
РДА 

Районний 
бюджет 10,6 10,6 

Придбання 
Канцелярського 
приладдя 
дозволить якісно продукту - од, папір 

А 4 папір АЗ 
40 
10 

40 
10 



 

 

№ 
зп Назва завдання 

 
 

Перелік заходів 
завдання. Показники 

виконання заходу, 
один, виміру 

Виконавець 
заходу, 

показника 

Фінансування 
Очікуваний 
Результат 

 
2022 рік 2023 рік 

джерело обсяги обсяги 
 

територіальної 
оборони, 
відпрацювання 
документів штабу 
району 
територіальної 
оборони. 

якісного 
відпрацювання 
документів штабу 
району ТрО, 
проведення навчань 

ефективності — 
витрати на: папір А4 
папір А5, тис грн./од. 

  

0,18 
0,34 

0,18 
0,34 проводити 

навчання 
(тренування) зі 
штабом району 
територіальної 
оборони, та 
відпрацювання 
документації 

якості - відсоток 
забезпечення 
канцелярським 
приладдям 

  

Усього за завданням № 1, тис. гри 31,3 31,3 
 

2. Заходи матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони 
 Створення бази 

мобілізаційного 
розгортання 
(обладнання пункту 
зустрічі 
поповнення, пункту 
прийому особового 
складу та техніки) 
для проведення 
відмобілізування 
(підрозділів) 
військових частин 
територіальної 
оборони 

Придбання 
медичних аптечок затрат - тис. грн Військова 

частина 
А7074 
РДА 

Районний 
бюджет 7,5 7,5 Створення бази 

матеріально- 
технічного 
забезпечення 
підрозділів ТрО 
для 
ефективного 
мобілізаційного 
розгортання та 
формування 
підрозділів 
територіальної 
оборони 

продукту - к-тів. 
медичних аптечок 30 30 

ефективності - 
витрати на медичну 
аптечку, тис грн./од. 0,25 0,25 

якості - відсоток 
забезпечення 
медичними аптечками 
при мобілізаційному 
розгортанні 

  

Усього за завданням № 2, тис. грн 7,5 7,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

№ 
зп Назва завдання Перелік заходів 

завдання 

Показники 
виконання заходу, 

один, виміру 

Виконавець 
заходу, 

показника 

Фінансування Очікуваний 
результат 2022 рік 2023 рік 

джерело обсяги обсяги 
3. Заходи підготовки Львівського району до оборони у випадку збройної агресії 
 Створення 

спеціального фонду 
для забезпечення 
функціонування 
окремого 
батальйону ТрО, 
підтримання 
техніки та 
озброєння у 
боєздатному стані. 

2. Придбання 
паливно- мастильні 
матеріали та 
технічні рідини 
(створення запасів) 

затрат - обсяг 
коштів, тис. грн 

Військова 
частина 
А7074 
РДА 

Районний 
бюджет 

16,5 16,5 Забезпечення 
надійного 
функціонування 
окремого 
батальйону 
територіальної 
оборони, 
підтримання 
техніки та 
озброєння у 
боєздатному 
стані для 
виконання 
завдань за 
призначенням 

продукту — л, 
- бензину А 92, -
дизельного пального 20 

300 
200 
300 

ефективності - 
середня вартість 
одиниці, тис.грн/л: 
бензин А92, 
дизельне пальне. 

0,033 
0,033 

0,033 
0,033 

якості - відсоток 
накопичення запасів 
ПММ, технічними 
рідинами 

  

Усього за завданням № 3, тис. грн 16,5 16,5  

4. Забезпечення формування батальйону територіальної оборони, штабу району територіальної оборони 
4.3 Закупівля засобів 

зв’язку 
1. Придбання 

радіостанції типу 
Motorola DP 4800 

затрат - тис. грн. Військова 
частина 
А7074 
РДА 

Районний 
бюджет 

225,5 225,5 Забезпечення 
надійної системи 
управління 
підрозділами 
окремого 
батальйону ТрО 
та штабом 
району 
територіальної 
оборони 

продукту - к-т. 10 к-
тів на штаб району 

ТрО). 
10 10 

ефективності — 
собівартість одиниці, 

тис. грн/к-т 

22,55 22,55 

якості - відсоток 
накопичення засобів 

радіозв'язку для 
здійснення управління 

  



 

 

№ 
 

Перелік заходів Показники Виконавець Фінансування Очікуваний 
результат Назва завдання виконання заходу, заходу, 2022 рік 2023 рік 

зп  завдання один, виміру показника джерело обсяги обсяги 
4.4 Закупівля офісної 1. Придбання затрат - тис. грн Військова Районний 219,2 219,2 Забезпечення 
 техніки Ноутбуків 

Принтерів продукту - к-т. 
ноутбуків 

частина 
А7074 

бюджет 
6 6 

ефективної роботи 
відділів, 

   

принтерів РДА 
 

16 16 
служб окремого 
батальйону ТрО, 
штабу району 
територіальної 
оборони, 

   ефективності - 
середня вартість к- 
ту, тис. грн/к-т. -
Ноутбук 

  

16,0 16,0 
   Принтер   7,7 7,7 відпрацювання 

документів 
   якості -відсоток 

накопичення офісної 
    

 

   техніки      

Усього за завданням № 4, тис. грн: 444,7 444,7  

  

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ, тис. грн : 
 

500,0 500,0 
 

 
 

Заступник голови районної ради       Марта Ільчишин 
 
 
 
Завізовано: 
Командир військової частини А7074 майор     О.КОШЕЛЬ 

 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

10 – ТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №171  
    від “18” лютого  2022р.  

 
 
 
 
 
 

Про внесення змін до рішення сесії Львівської районної ради 
№162 від  23.12.2021р. «Про районний бюджет Львівського 

району на 2022 рік» 
 

Відповідно до вимог статі 78 Бюджетного кодексу України,  керуючись  
підпунктом 17) частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» від 21.05.1997, рішенням сесії Львівської районної ради №162 від 
23.12.2021р. «Про районний бюджет Львівського району на 2022 рік», 
враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань планування 
бюджету, фінансів та економічної політики від 18.02.2022, Львівська районна 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 

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

№162 від 23.12.2021р. «Про районний бюджет Львівського району на 2022 рік», а 
саме: 

1.1. Збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету загального 
фонду на 2022 рік на 800 000,00 гривень 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 2021 року, в сумі 800 000,00 
гривень. 

1.3. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету (додаток 1). 
2. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію 

місцевих (регіональних) програм згідно з додатком  3 до цього рішення. 
3.  Додатки 1 - 3 до цього рішення є невід'ємною частиною. 
4. 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
до рішення районної ради

332120000
(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 800 000.00 800 000.00 0.00 0.00

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 800 000.00 800 000.00 0.00 0.00

208100 На початок періоду 800 000.00 800 000.00 0.00 0.00
X Загальне фінансування 800 000.00 800 000.00 0.00 0.00

600000 Фінансування за активними 
операціями 800 000.00 800 000.00 0.00 0.00

602000 Зміни обсягів бюджетних 
коштів 800 000.00 800 000.00 0.00 0.00

602100 На початок періоду 800 000.00 800 000.00 0.00 0.00
X Загальне фінансування 800 000.00 800 000.00 0.00 0.00

Голова районної ради Андрій Сулим

від 18.02.2022 №171

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

Зміни у джерела фінансування районного  бюджету на 2022 рік

Код
Найменування згідно з 

Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку



Додаток №2
до рішення районної ради
від 18.02.2022 №171

1332120000
(код бюджету) (грн.)

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

3700000 Управління фінансів Львівської районної 
державної адміністрації Львівської області 800 000.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 000.00

3710000 Управління фінансів Львівської районної 
державної адміністрації Львівської області 800 000.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 000.00

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

800 000.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 000.00

X X X УСЬОГО 800 000.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 000.00

Голова районної ради

видатки 
розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживанн

я

з них

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Андрій Сулим

Зміни у розподіл видатків районного бюджету на 2022 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



Додаток №3
133212000 до рішення районної ради
(код бюджету) від 18.02.2022 №171

грн.

усього у тому числі 
бюджет 
розвитку

37 Управління фінансів (головний 
розпорядник) 800 000.00 800 000.00 0.00 0.00

3719800 9800 0180

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

Програма пожежної та техногенної безпеки 
Львівського району направлена на 

забезпечення функціонування 10 державного 
пожежно-рятувального загону Головного 

правління ержавної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Львівській області на 

2022 рік 

300 000.00 300 000.00 0.00

3719800 9800 0180

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

Програми фінансування окремого батальйону 
територіальної оборони (військова частина 

А7074) за рахунок коштів районного бюджету 
Львівського району, який дислокується в 

районі територіальної оборони (Львівський 
район) на 2022-2023 роки

500 000.00 500 000.00 0.00 0.00

800 000.00 800 000.00 0.00 0.00

УсьогоКод 
Типової 

програмної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевого 
бюджету

Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих, регіональних програм у 2022 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 
Функціон

альної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Голова районної ради Андрій Сулим

Усього 

1
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