
 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

11 – ТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №172  
    від “28” червня  2022р.  

 
 
 
 
 
 

Про порядок денний 11-ї позачергової 
сесії Львівської районної ради 

 
 Львівська районна рада восьмого скликання 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Затвердити такий порядок денний 11-ї  позачергової сесії районної ради: 
 
1. Про звернення Львівської районної ради Львівської області щодо ухвалення 

проекту Закону України «Про заборону Московського патріархату на території 
України», реєст. № 7204 від 22.03.2022 року, народного депутата України Савчук 
О.В. 

2. Про затвердження Угоди про транскордонну співпрацю між Львівською 
районною радою (Україна) і районом Саарпфальц-Крайс (Федеративна Республіка 
Німеччина). 

3. Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату Львівської 
районної ради. 

4. Про заборону московського патріархату на території Львівського району 
Львівської області. 

5. Різне.  
 
 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ  



 

УКРАЇНА  
 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

11 – ТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №173  
    від “28” червня  2022р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про звернення Львівської районної ради Львівської області щодо 
ухвалення проекту Закону України «Про заборону Московського 

патріархату на території України», реєст. № 7204 від 22.03.2022 року, 
народного депутата України Савчук О.В. 

 
Розглянувши звернення депутатської фракції ВО «Свобода» у Львівській 

районній раді від 28.06.2022 (вх.№186 від 28.06.2022), 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 Президента України, 

Голови Верховної Ради України, Народних депутатів України щодо ухвалення 
проекту Закону України «Про заборону Московського патріархату на території 
України», реєст. № 7204 від 22.03.2022 року, народного депутата України 
Савчук О.В., згідно з додатком.  

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

Голова районної ради      Андрій СУЛИМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Додаток  
                                                                                          до рішення районної ради 
                                                                                          від 28.06.2022 №173 
 

Президенту України 
Зеленському В. О. 
 
Голові Верховної Ради 
України 
Стефанчуку Р. О. 
 
Народним депутатам 
України 

 

ЗВЕРНЕННЯ  

Львівської районної ради Львівської області щодо ухвалення проекту 
Закону України «Про заборону Московського патріархату на 

території України», реєст. № 7204 від 22.03.2022 року, народного 
депутата України Савчук О.В. 

Вже понад 8 років, починаючи з 20 лютого 2014 року, триває агресія 
російської федерації проти України, що окупувала Автономну Республіку 
Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей.  

24 лютого 2022 року російська федерація перейшла до 
повномасштабної війни з Україною, застосовуючи бомбардування 
населених пунктів, знищення мирних громадян, нехтуючи міжнародно 
визнаними правилами ведення війни і вчиняючи воєнні злочини. У зв’язку 
з цим особливого значення набуває всеохопна ліквідація ворожого впливу 
в усіх сферах життя.  

Однією з головних підвалин загарбницької ідеології москви 
протягом 31 року Незалежності України залишається філіал російської 
православної церкви в Україні, що продовжує прикриватись назвою 
«Українська православна церква». Відповідно до статуту Українська 
православна церква (московського патріархату) є самокерованою 
частиною рпц, з’єднана з Помісними Православними Церквами через рпц, 
керується в своїй діяльності постановами Архієрейського Собору рпц від 
25-27 жовтня 1990 року, рішеннями помісних соборів рпц. 

До війни РПЦ в Україні масштабно просувала ідеї «рускава міра», 
«братства» з росією, заперечувала існування Української Нації, боролася 
проти Українських Церков, роздмухувала внутрішні протиріччя в 
українському суспільстві на релігійному ґрунті. З 2014 року регулярно 
фіксуються випадки допомоги окупантам та російським агентам, 
переховування їх в церковних будівлях та монастирях. Через «церковні 



ЗМІ» ллється антидержавна пропаганда. Особливо загострилась ситуація з 
початком повномасштабної агресії москви 24 лютого 2022 року. 

Громадянин московії ґундяєв, так званий «патріарх кіріл», якому 
підпорядковується «Українська православна церква» (рпц в Україні), 
прямо благословив повномасштабне вторгнення московії в Україну, а  
московські попи освячують зброю, якою вбивають українців. Це попри 
численні випадки руйнувань храмів цієї конфесії від російських обстрілів, 
загибелі священиків та вірян від рук московських агресорів.  

Згідно з ухваленим Законом «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за 
колабораційну діяльність)» передбачено покарання за публічне 
заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти 
України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини 
території України. Також передбачена відповідальність за організацію та 
проведення заходів політичного характеру та/або здійснення 
інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його 
окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-
агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або 
уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України. 
Зафіксована участь в подібних злочинах ряду священиків рпц в Україні на 
окупованих територіях. Але сам факт визнання легітимності керівництва в 
особі поплічника путіна «патріарха кіріла» ґундяєва, що публічно 
виправдовує збройну агресію російської федерації, є співпрацею з 
державою-агресором. Також зафіксовано численні випадки 
колабораціонізму з боку священиків Української православної церкви 
(московського патріархату), їхню активну у депортації громадян України з 
окупованих територій на територію держави-агресора. 

Багато громад і священиків висловлюють небажання бути в одній 
структурі з московським патріархатом. Однак керівництво рпц в Україні 
продовжує зберігати підпорядкування центру в москві, що прямо загрожує 
національній безпеці України.  

З метою захисту національної безпеки, суверенітету і територіальної 
цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення 
розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного 
середовища в Україні ми, депутати Львівської районної ради Львівської 
області, вимагаємо ухвалити проект Закону України «Про заборону 
Московського патріархату на території України», реєстр. № 7204 від 
22.03.2022 року народного депутата України Савчук О.В. 

Прийняте на 11-й позачерговій сесії Львівської районної ради 
Львівської області  28.06. 2022 року. 

 
 

Заступник голови районної ради    Марта Ільчишин 



 

 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

11 – ТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №174  
    від “28” червня  2022р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Про затвердження Угоди про транскордонну співпрацю між Львівською 

районною радою (Україна) і районом Саарпфальц-Крайс  
(Федеративна Республіка Німеччина) 

 
Заслухавши інформацію голови Львівської районної ради А.Сулима 

стосовно підписання Угоди про транскордонну співпрацю з районом 
Саарпфальц-Крайс (Федеративна Республіка Німеччина) в галузях управління, 
освіти, молодіжної політики, охорони здоров’я, економіки, туризму та 
регіонального розвитку, підприємництва, збереження природи і ландшафту, 
історії, культури, пам’яток архітектури та мистецтва тощо, керуючись пунктом 
15.1) частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997, враховуючи висновок постійної комісії районної ради 
з питань культури, туризму та транскордонного співробітництва від 17.02.2022, 
Львівська районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Угоду про транскордонну співпрацю між Львівською 

районною радою (Україна) і районом Саарпфальц-Крайс (Федеративна 
Республіка Німеччина) від 24.02.2022 року (текст Угоди додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань культури, туризму та транскордонного співробітництва 
(Б.Федун). 

 
 
 
 
Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

УКРАЇНА  
 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

11 – ТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ №175  
    від “28” червня  2022р.  

Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату 
Львівської районної ради 

 
Розглянувши пропозиції голови Львівської районної ради стосовно 

структури та чисельності виконавчого апарату Львівської районної ради, 
враховуючи викладене в листах Львівської районної військової адміністрації від 
04.05.2022  №344\01-29 та від 19.05.2022 №361\01-29, з метою економії 
бюджетних коштів, відповідно до підпункту 4) пункту 1 статті 43, підпункту 3) 
пункту 6 статті 55  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Львівська районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити структуру та чисельність виконавчого апарату 

Львівської районної ради згідно з додатком та ввести її в дію з 01.09.2022. 
2. Вважати таким, що з 01.09.2022 втратило чинність рішення районної 

ради від 23.12.2021 №165. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради 

А.Сулима. 
 
 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення районної ради  
від 28.06.2022  №175 

 
Структура та чисельність виконавчого апарату  
Львівської районної ради (станом на 01.09.2022). 

 
№ з/п Назва структурного підрозділу та посад К-сть 

штатних 
посад 

1. Голова районної ради 1 
2. Заступник голови районної ради 1 
3. Керуючий справами 1 
4. Радник голови районної ради (патронатна 

служба) 
1 

5. Відділ правового та інформаційно-
аналітичного забезпечення 

2 

5.1. Заступник керуючого справами - начальник  
відділу  

1 

5.2. Заступник начальника  відділу 1 
6. Організаційно – методичний відділ 3 
6.1. Начальник відділу  1 
6.2 Спеціаліст І-ї категорії 2 
7. Відділ фінансового – господарського 

забезпечення 
3 

7.1 Начальник відділу  1 
7.2. Заступник начальника відділу  1 
7.3. Головний спеціаліст 1 
Всього: 12 
 

 

Заступник голови районної ради   Марта ІЛЬЧИШИН 



 

УКРАЇНА  
 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

11 – ТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №176  
від “28” червня  2022р. 

 

Про заборону московського патріархату на території Львівського 
району Львівської області  

 
Вже понад 8 років, починаючи з 20 лютого 2014 року, триває агресія 

російської федерації проти України, що окупувала Автономну Республіку 
Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей.  

24 лютого 2022 року російська федерація перейшла до повномасштабної 
війни з Україною, застосовуючи бомбардування населених пунктів, знищення 
мирних громадян, нехтуючи міжнародно визнаними правилами ведення війни і 
вчиняючи воєнні злочини. У зв'язку з цим особливого значення набуває 
всеохопна ліквідація ворожого впливу в усіх сферах життя.  

Однією з головних підвалин загарбницької ідеології москви протягом 31 
року Незалежності України залишається філіал російської православної церкви 
в Україні, що продовжує прикриватись назвою «Українська православна 
церква». Відповідно до статуту Українська православна церква (московського 
патріархату) є самокерованою частиною рпц, з’єднана з Помісними 
Православними Церквами через рпц, керується в своїй діяльності постановами 
Архієрейського Собору рпц від 25-27 жовтня 1990 року, рішеннями помісних 
соборів рпц. 

До війни РПЦ в Україні масштабно просувала ідеї «рускава міра», 
«братства» з росією, заперечувала існування Української Нації, боролася проти 
Українських Церков, роздмухувала внутрішні протиріччя в українському 
суспільстві на релігійному ґрунті. З 2014 року регулярно фіксуються випадки 
допомоги окупантам та російським агентам, переховування їх в церковних 
будівлях та монастирях. Через «церковні ЗМІ» ллється антидержавна 
пропаганда. Особливо загострилась ситуація з початком повномасштабної 
агресії москви 24 лютого 2022 року. 

Громадянин московії ґундяєв, так званий «патріарх кіріл», якому 
підпорядковується «Українська православна церква» (рпц в Україні), прямо 
благословив повномасштабне вторгнення московії в Україну, а  московські 
попи освячують зброю, якою вбивають українців. Це попри численні випадки 
руйнувань храмів цієї конфесії від російських обстрілів, загибелі священиків та 
вірян від рук московських агресорів.  

Згідно з ухваленим Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну 
діяльність)» передбачено покарання за публічне заперечення громадянином 



України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та 
утвердження тимчасової окупації частини території України. Також 
передбачена відповідальність за організацію та проведення заходів політичного 
характеру та/або здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-
агресором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку 
держа-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або 
уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України. 
Зафіксована участь в подібних злочинах ряду священиків рпц в Україні на 
окупованих територіях. Але сам факт визнання легітимності керівництва в 
особі поплічника путіна «патріарха кіріла» ґундяєва, що публічно виправдовує 
збройну агресію російської федерації, є співпрацею з державою-агресором. 
Також зафіксовано численні випадки колабораціонізму з боку священиків 
Української православної церкви (московського патріархату), їхню активну у 
депортації громадян України з окупованих територій на територію держави-
агресора. 

Багато громад і священиків висловлюють небажання бути в одній 
структурі з московським патріархатом. Однак керівництво рпц в Україні 
продовжує зберігати підпорядкування центру в москві, що прямо загрожує 
національній безпеці України.  

З метою охорони громадської безпеки та порядку, додержання 
Конституції та законів України захисту національної безпеки, суверенітету і 
територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення 
розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного 
середовища на території Львівського району Львівської області, керуючись 
можливістю запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень 
конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних 
інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про 
введення воєнного стану задля недопущення ліквідації незалежності України, 
зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і 
територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення 
державної влади, пропаганди війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, 
расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я 
населення, відповідно до п. 39 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. ст. 8, 9, 13 Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану», ст. 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації», Львівська районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Заборонити на території Львівського району Львівської області 

діяльність московського патріархату – російської православної церкви та 
релігійних організацій, які є частиною російської православної церкви, в тому 
числі Української православної церкви. 

2. Звернутися до територіальних парафій УПЦ що перебувають в 
єдності з московським патріархатом з проханням змінити конфесію на 
Православну Церкву України, яка була утворена в процесі Об’єднавчого собору 
15 грудня 2018 року. 



3. Встановити чотирнадцятиденний строк з моменту набрання 
чинності цим рішенням, протягом якого релігійні громади, монастирі і духовні 
навчальні заклади московського патріархату можуть змінити свою підлеглість 
відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».  

4. Діяльність релігійних громад, монастирів і духовних навчальних 
закладів московського патріархату, які не змінили свою підлеглість впродовж 
14 днів з дня набрання чинності цим рішенням, припиняється, майно цих 
громад, монастирів і духовних навчальних закладів вилучається на користь 
місцевої громади, а угоди про користування майном та землею, що перебуває 
на балансі державного, комунального чи приватного власника, розриваються. 

5. Підтримати законопроект про заборону московського патріархату 
на території України № 7204 від 22.03.2022 року і звернутися до Верховної 
Ради України з вимогою його ухвалити. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань інформаційної політики, духовності, освіти та науки, спорту і молоді 
(І.Зінкевич). 
 
 

Голова районної ради    Андрій СУЛИМ 
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