
 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

12 – ТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №177  
від “30” вересня  2022р. 

 
 

Про порядок денний 12-ї чергової сесії Львівської районної ради 
 

Львівська районна рада восьмого скликання 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Затвердити такий порядок денний 12-ї чергової сесії районної ради: 
           

1. Про внесення змін  до Регламенту Львівської районної ради VIII 
скликання. 

2. Про звернення Львівської районної ради. 
3. Про внесення змін  до Положення про постійні комісії Львівської 

районної ради VIII скликання. 
4. Про припинення юридичної особи – Комунальний заклад «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Пустомитівської районної ради 
(43755904)  шляхом ліквідації. 

5. Про затвердження Положення про уповноважену особу (осіб). 
6. Про надання дозволу для проведення оцінки технічного стану легкових 

автомобілів Львівської районної ради. 
7. Про внесення змін до структури та чисельності виконавчого апарату 

Львівської районної ради на 2022 рік. 
8. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

с.Бучали Комарнівської міської ради Львівського району Львівської області. 
9. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

с.Катериничі Комарнівської міської ради Львівського району Львівської області. 
10. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

с.Литовка Комарнівської міської ради Львівського району Львівської області. 
11. Про погодження на отримання спеціального дозволу на користування 

надрами Товариству з обмеженою відповідальністю «Сабсойл-Україна» з метою 
геологічного вивчення вапняків ділянки «Вінява», що знаходиться на відстані 1,0 км 
на південний схід від села Віняви Львівського району Львівської області. 

12. Різне. 
 

Голова  районної ради       Андрій СУЛИМ  



 

УКРАЇНА  
 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

12 – ТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №178  
від “30” вересня  2022р. 

Про  внесення змін до Регламенту  Львівської районної ради VIII 
скликання 

 
У зв’язку з придбанням електронної системи «Віче» та проведення 

голосування за допомогою цієї системи, враховуючи висновок постійної 
комісії районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання 
законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту від 
11.02.2022, керуючись статтею 43  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Львівська районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Регламенту Львівської районної ради VIII 

скликання (далі - Регламент), затвердженого рішенням районної ради від 
07.12.2020 №2, а саме: 

1.1. Статтю 11 ГЛАВИ 2.1. СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ   викласти в 
наступній редакції: 

«Сесія Ради є основною організаційно-правовою формою 
діяльності Ради. Вона складається з пленарних засідань, засідань 
постійних комісій районної Ради.  

Для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесій 
Ради застосовується електронна система голосування «Віче». 
Голосування із застосуванням електронної системи «Віче» депутати 
здійснюють особисто під час пленарного засідання персональними 
електронними картками. Забороняється передавати картку для 
голосування іншим депутатам і, відповідно, голосувати кількома 
картками. Контроль за здійсненням голосування покладається на 
лічильну комісію. 

Результати поіменного голосування оприлюднюються на 
офіційному сайті Львівської районної ради протягом 1 робочого дня з 
моменту голосування». 

1.2. Пункти 1 та 3 статті 15 ГЛАВИ 2.1. СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  
викласти в наступній редакції: 

«1. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії 
беруться  дані реєстрації депутатів, яка проводиться ними за допомогою 
електронної системи голосування «Віче».  



«3. Для отримання депутатом персональної картки для 
голосування перед кожним пленарним засіданням проводиться їх 
попередня реєстрація працівниками виконавчого апарату районної Ради 
у спеціальній відомості реєстрації з пред’явленням посвідчення і за 
особистим підписом. 

Після завершення планерного засідання персональні картки для 
голосування здаються на зберігання у виконавчий апарат Львівської 
районної ради. 

Депутат несе персональну відповідальність якщо він не здав 
свою персональну картку для голосування у виконавчий апарат 
Львівської районної ради. 

У разі втрати своєї персональної картки для голосування, 
депутат звертається у виконавчий апарат Львівської районної ради із 
заявою на ім’я голови районної ради про видачу  дублікату». 

1.3. Доповнити статтю 15 ГЛАВИ 2.1. СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  
пунктом 4 наступного змісту: 

«4. У випадку потреби за процедурним рішенням Ради або на 
вимогу однієї з фракцій може проводитися перереєстрація депутатів під 
час проведення пленарного засідання сесії Ради за допомогою 
електронної системи «Віче» або іншим способом, визначеним окремим 
процедурним рішенням Ради».  

1.4. Пункт 2 статті 21 ГЛАВИ 2.4. РОБОЧІ ОРГАНИ СЕСІЇ  викласти 
в наступній редакції: 

«2. Лічильна комісія формується, як правило, з п’ятьох 
депутатів процедурним рішенням Ради за пропозицією головуючого. 
Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської 
групи, фракції. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і 
відкрито, крім випадків таємного голосування. Лічильна комісія 
здійснює підрахунок голосів депутатів при голосуваннях у разі 
неможливості здійснити голосування за допомогою електронної системи 
голосування «Віче».  

1.5. Пункт 3 статті 50 ГЛАВИ 2.9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ 
ПИТАННЯ  викласти в наступній редакції: 

«3. Слово для виступу з мотивів голосування та для інформації і 
заключного слова надається головуючим на пленарному засіданні за 
записом, здійсненим за допомогою електронної системи голосування 
«Віче» або усним зверненням депутата, зокрема, для виступів щодо 
мотивів голосування – до 1 хвилини, для інформації і заключного слова 
– до 5 хвилин». 

1.6. Пункт 1 статті 51 ГЛАВИ 2.9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ 
ПИТАННЯ  викласти в наступній редакції: 

«1.Процедурними є питання, що стосуються визначення способу 
розгляду питань на засіданні Ради, зокрема, питання про перерахунок 
голосів, якщо голосування відбувалося не за допомогою електронної 
системи «Віче». Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях. 
Якщо виникає сумнів, що запропоноване до розгляду питання є 



процедурним, рішення про це приймається без обговорення більшістю 
голосів депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні». 

1.7. Пункт 1 статті 53 ГЛАВИ 2.9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ 
ПИТАННЯ  викласти в наступній редакції: 

«1. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для 
виступу депутатам з дотриманням черговості, визначеної при записі 
депутатів на виступ з допомогою електронної системи голосування 
«Віче» або підняттям рук, відповідно до затвердженого розпорядку 
роботи. За звичайних обставин виступ промовця не переривається».  

1.8. Статтю 56 ГЛАВИ 2.9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ  
викласти в наступній редакції: 

«Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або 
письмово. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на 
засіданні надає слово для запитань з дотриманням черговості, 
встановленої для промовців за допомогою електронної системи 
голосування «Віче». 

1.9. Пункти 2 та 3 статті 64 ГЛАВИ 2.10. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  
викласти в наступній редакції: 

«2. Відкрите поіменне голосування проводиться за допомогою 
електронної системи голосування «Віче» з фіксацією результатів 
голосування, у тому числі, з можливим роздрукуванням результатів 
голосування кожного депутата. 

У випадку відсутності технічної можливості голосування за 
допомогою електронної системи голосування «Віче», лічильна комісія 
проводить підрахунок голосів за списком депутатів, підготовленим 
виконавчим апаратом районної ради. Після підрахунку голосів члени 
лічильної комісії підписують ці списки і вони долучаються до протоколу 
засідання». 

«3. Після закінчення кожного відкритого поіменного 
голосування, проведеного за допомогою електронної системи 
голосування «Віче», його результати відображаються на інформаційному 
табло в сесійній залі та оголошуються головуючим на пленарному 
засіданні». 

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 

 

12 – ТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №179  
від “30” вересня  2022р. 

 
 
 

Про звернення Львівської районної ради. 
 

Розглянувши звернення депутатської фракції «Європейська Солідарність» у 
Львівській районній раді від 27.09.2022, волонтерської спільноти Львівщини (вх. 
№288 від 30.09.2022, 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 та Кабінету Міністрів 

України щодо необхідності визначення пріоритетів бюджетного фінансування, 
спрямованих на забезпечення обороноздатності держави та соціального захисту 
громадян при розгляді проекту Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2023 р.», згідно з додатком №1.  

1.2. Президента України, Верховної Ради України  та Кабінету Міністрів 
України щодо захисту громадян від енергетичного колапсу, згідно з додатком №2. 

1.3. Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, Генерального прокурора України, Служби безпеки України та 
Національної поліції України щодо припинення переслідування осіб, які 
займаються волонтерською діяльністю, згідно з додатком №3. 

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

Голова районної ради      Андрій СУЛИМ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Додаток №1 
до рішення районної ради 
від 30.09.2022 №179 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

до Президента України, Верховної  Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо необхідності визначення пріоритетів бюджетного 

фінансування, спрямованих на забезпечення обороноздатності держави та 
соціального захисту громадян при розгляді проекту Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2023 рік». 
 

Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, висловлюємо 
свою стурбованість у питанні формування бюджетного фінансування на 2023 рік 
та визначення пріоритетних напрямків, спрямованих на забезпечення 
обороноздатності держави та соціального захисту громадян у цей надскладний 
для нашої держави час. 

Відповідно до статті 17 Конституції України визначено, що захист 
суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та 
інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього 
Українського народу. 

В свою чергу, держава забезпечує соціальний захист громадян України, які 
перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових 
формуваннях, а також членів їхніх сімей. 

Згідно з Конституцією України, Бюджетним кодексом України, до 15 
вересня 2022 року  Кабінет Міністрів України має схвалити і передати на розгляд 
Верховної Ради проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 
рік». Від підготовленого і прийнятого держбюджету на 2023 рік значною мірою 
залежатимуть і місцеві бюджети (зокрема, в аспектах, передбачених пунктом 9 
статті 75 Бюджетного кодексу України). 

Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, з урахуванням якої мав би 
формуватися проект Державного бюджету на наступний рік, було схвалено 
Кабінетом Міністрів України ще в травні 2021 року (постанова №548 від 
31.05.2021). І хоча вже тоді одним із пріоритетів було визначено «посилення 
обороноздатності і безпеки держави» і, зокрема, спрямування на ці цілі не менше 
5% ВВП України, але з огляду на те, що повномасштабна військова агресія 
Російської Федерації проти України кардинально змінила ситуацію в країні, 
навіть заявлений у Бюджетній декларації показник фінансування сектору безпеки 
і оборони на 2023 рік на рівні 299,73 млрд. грн. є явно недостатнім. 

Бюджетний процес в Україні цього року триває в умовах повномасштабної 
війни з російським агресором. Тож змінилися як показники, на основі яких мають 
формуватися державний і місцеві бюджети, так і пріоритети. 

Бюджет - і державний, і місцеві - має працювати на перемогу України. 
З огляду на викладене, ми, депутати Львівської районної ради Львівської 

області, звертаємося з вимогою до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 



України при розгляді проекту Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2023 рік» чітко визначити наступні пріоритети бюджетного фінансування і 
неухильно їх дотримуватися: 

1) забезпечити першочергове і повноцінне фінансування Збройних Сил 
України, усіх необхідних заходів для оборони України, відвоювання 
тимчасово окупованих територій нашої країни. В рамках цього напрямку, 
пропонуємо, зокрема, забезпечити можливість у місцевих бюджетах 
фінансування добровольчих формувань територіальних громад, а також 
потреб територіальної оборони. 

2) створити можливості для повноцінного фінансування соціального захисту 
найменш захищених верств населення, забезпечивши, передусім, 
безперебійну виплату пенсій, соціальних виплат, соціальної допомоги, 
субсидій тощо. Також, в рамках цього пріоритету - забезпечення 
повноцінного фінансування освіти і медицини, 

3) передбачити кошти (зокрема, за рахунок міжнародної допомоги) на 
відновлення зруйнованого житла, об’єктів житлової інфраструктури, 
надання допомоги на відновлення житла громадянам. 

4)  забезпечити безперервну роботу, захист та розвиток об’єктів критичної 
інфраструктури в енергетичній сфері. Країна вступає у важкий зимовий 
період і країна має бути забезпечена електрикою, теплом та водою - це 
стосується видатків і діючого бюджету на 2022 рік, і бюджету на наступний 
рік. 

5) крім того, у державному бюджеті, так і у місцевих бюджетах мають бути 
закладені резервні кошти на випадок непередбачених подій, як от 
пошкодження об’єктів інфраструктури, зростання кількості тимчасово 
переміщених осіб, аномально холодний осінньо-зимовий період і т.п. 
Впевнені, що саме ці напрямки мають бути першочерговими у видатковій 

частині Державного бюджету на 2023 рік. 
Також, вважаємо за необхідне провести повноцінну «інвентаризацію» 

наявних бюджетних програм і скоротити або призупинити фінансування тих 
бюджетних програм, які не є пріоритетними в умовах воєнного стану. 

Також, просимо Президента України, в межах компетенції вжити заходів 
щодо врахування вказаних вище пріоритетів при ухваленні Закону України «Про 
державний бюджет України на 2023 рік». 

 
Прийняте на 12-й черговій сесії Львівської районної ради Львівської 

області  30.09.2022 року. 
 
 
Заступник голови районної ради   Марта ІЛЬЧИШИН 

 
  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Додаток №2 
до рішення районної ради 
від 30.09.2022 №179 

Звернення 
до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо захисту громадян від енергетичного колапсу. 
 

Ми, депутати Львівської районної ради Львівської області, висловлюємо 
свою стурбованість у питанні готовності країни до важкого опалювального сезону 
в умовах повномасштабної російської агресії. 

І в цих умовах життєво важливо, щоб завчасно вжиті заходи дали 
можливість попередити катастрофічний сценарій. Проте, на кінець серпня на 
складах та у сховищах було накопичено лише 2 мільйони тонн вугілля та 13 
мільярдів кубічних метрів природного газу. Хоча раніше уряд ставив завдання 
накопичити щонайменше 19 мільярдів кубічних метрів природного газу. Однак, за 
нинішніх темпів накопичення запасів природного газу до початку опалювального 
сезону Оператор газотранспортної системи України прогнозує не більше 14,4 
мільярдів кубічних метрів природного газу. 

Це буде означати рекордно низький рівень запасів природного газу 
порівняно з попередніми роками. Порівнюючи з середнім рівнем запасів газу в 
підземних сховищах Європи, який досягнув вже 80% від запланованих об’ємів, в 
Україні йдеться про ледь більше 40%. 

До того ж зберігаються ризики з постачанням вугілля. 
За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України 

внаслідок збройної агресії росії на території України уражені 327 об’єктів 
критичної інфраструктури у сфері теплопостачання. Відновлено 158 об’єктів 
теплопостачання. Російський агресор продовжує атаки на об’єкти цивільної 
інфраструктури, провадячи геноцид українців. 

Багато часу для підготовки уже втрачено. Однак, за той час, який 
залишається, потрібно зробити усе, аби захистити мільйони українців по усій 
країні від енергетичного колапсу. 

Відповідно до статті 106 Конституції України Президент України 
забезпечує, зокрема, національну безпеку в державі. Також стаття 116 Конституції 
України закріплює за Кабінетом Міністрів України обов’язок щодо забезпечення 
національної безпеки України. 

З огляду на викладене, ми, депутати Львівської районної ради Львівської 
області звертаємося з вимогою до Президента України, Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України при підготовці країни до опалювального сезону та 
задля захисту громадян від енергетичного колапсу, вжити наступні заходи: 

1. Розгорнути системи протиповітряної оборони для захисту об’єктів 
критичної енергетичної інфраструктури: електростанцій, теплоелектроцентралей, 
розподільчих мереж, видобувних потужностей тощо. 

2. Підготувати та розосередити по країні достатні запаси матеріалів для 
швидкого відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, у випадку їх 



пошкодження. 
3. Забезпечити джерела надходження газу, вугілля та інших енергоносіїв з 

України та інших країн. 
4. Гарантувати стабільність і прогнозованість управління в громадах. 

Відмовитись від зловживання створенням військових адміністрацій у громадах, 
віддалених від зони бойових дій. Натомість налагодити робочий діалог між 
представниками центральної влади і місцевого самоврядування для оперативного 
вирішення питань енергетичної безпеки регіонів. 

Передбачити, під час підготовки проекту Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2023 рік»,  достатні кошти для забезпечення енергоресурсами; 
впровадження енергозбереження, доступних альтернативних способів електро- та 
теплогенерації і постачання, виплати субсидій та інших пільг; проведення 
ремонтних та відновлювальних робіт об’єктів енергетичної інфраструктури. 
Впевнені, що ці напрямки важливо передбачити у видатковій частині Державного 
бюджету на 2023 рік. 
 Також, просимо Президента України, в межах компетенції вжити заходів 
щодо врахування вказаних вище пріоритетів при ухваленні Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2023 рік». 
 

Прийняте на 12-й черговій сесії Львівської районної ради Львівської 
області  30.09.2022 року. 

 
 
 
Заступник голови районної ради   Марта ІЛЬЧИШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №3 
до рішення районної ради 
від 30.09.2022 №179 
 
 

Звернення 
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Генерального прокурора України, Служби безпеки України та 
Національної поліції України щодо припинення переслідування осіб, які 

займаються волонтерською діяльністю. 
 

З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на 
територію України, українські військовослужбовці щодня боронять цілісність 
нашої суверенної держави. Водночас волонтери докладають надзусилля для 
допомоги українській армії, закуповуючи та передаючи військовим амуніцію, 
техніку, засоби зв’язку, транспорт та інші необхідні речі для перемоги українців в 
російсько-українській війні. 

Однак, в засобах масової інформації все частіше з’являються 
матеріали/публікації про відкриття кримінальних проваджень щодо волонтерів, 
діяльність яких спрямована на забезпечення військових усім необхідним. Разом з 
тим, очільники прифронтових регіонів закликають волонтерів і надалі не втрачати 
темп у наданні такої необхідної допомоги військовим, потреби яких зростають у 
зв’язку з тривожними новинами з фронту, тому поширення непідтвердженої 
інформації з оціночними судженнями та припущеннями щодо злочинності у діях 
волонтерів, дискредитує будь-які спроби волонтерських рухів та поодиноких 
небайдужих людей допомагати українським військовим. 

У зв’язку з вищезазначеним, та відповідно до пункту 36) частини першої 
та частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою припинення переслідування осіб, які займаються 
волонтерською діяльністю, у вигляді масового порушення кримінальних 
проваджень за формальними ознаками, а також задля недопущення дискредитації 
усього волонтерського руху, ми, депутати Львівської районної ради Львівської 
області, звертаємось : 

- До Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, Генерального прокурора України, Служби безпеки України та 
Національної поліції України щодо припинення переслідування волонтерів. 

- До Генерального прокурора України, голови Національної поліції 
України з проханням взяти на особистий контроль питання закриття 
кримінальних проваджень, що перебувають на стадії досудового розслідування, 
відкритих стосовно осіб, які надають волонтерську допомогу Збройним Силам 
України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам під час дії 
правового режиму воєнного стану, до прийняття законодавчих актів про 
розмежування волонтерської та гуманітарної допомоги. 

- До Генерального прокурора України з проханням вжити заходів, у 
межах компетенції, у частині прийняття постанов про відмову від підтримання 
державного обвинувачення, у кримінальних провадженнях, що перебувають у 



судах, стосовно осіб, які надають волонтерську допомогу Збройним Силам 
України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам під час дії 
правового режиму воєнного стану. 

- До народних депутатів України з проханням невідкладно виключити 
статтю 201-2 ККУ, оскільки сотні волонтерів страждають вже, та, в подальшому, 
напрацювати нові зміни, які будуть відповідати поточним викликам.  
 

Прийняте на 12-й черговій сесії Львівської районної ради Львівської 
області  30.09.2022 року. 

 
 
 
Заступник голови районної ради   Марта ІЛЬЧИШИН 

 

 



 

УКРАЇНА  
 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

12 – ТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №180  
від “30” вересня  2022р. 

 
Про  внесення змін до Положення про постійні комісії Львівської 

районної ради VIII скликання. 
З метою забезпечення правомочності засідань постійних комісій 

районної ради, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з 
питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту від 14.12.2021 та від 11.02.2022, 
керуючись статтею 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Львівська районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Положення про постійні комісії Львівської 
районної ради VIII скликання (далі - Положення), затвердженого рішенням 
районної ради від 11.12.2020 №12, а саме: 

1.1. Пункт 30 Розділу 3 Положення викласти в наступній редакції: 
«30. У випадку одночасної відсутності голови та заступника голови 

постійної комісії, засідання постійної комісії не є правомочним.». 
1.2. Доповнити пункт 30 Розділу 3 Положення підпунктом 30.1. та 

30.2. наступного змісту: 
«30.1. У випадку відсутності на засіданні постійної комісії секретаря 

комісії, члени комісії більшістю голосів від присутніх членів комісії можуть 
обрати, на час засідання постійної комісії, секретаря комісії.». 

«30.2. Засідання постійної депутатської комісії може проводитися в 
режимі відеоконференції та аудіоконференції (дистанційне засідання). 
Дистанційне засідання може проводитися за умови технічної можливості не 
менше половини членів комісії, які можуть брати участь у засіданнях у 
такому режимі.». 

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 

 

12 – ТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №181  
від “30” вересня  2022р. 

 
 
 
 

Про припинення юридичної 
особи – Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Пустомитівської районної ради (43755904) шляхом ліквідації. 
 
Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.59 Господарського кодексу України, ст.ст.104, 105, 110-112 
Цивільного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії районної 
ради з питань  депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії 
з правоохоронними органами та регламенту від 14.12.2021,  Львівська районна 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Припинити юридичну особу – Комунальний заклад «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Пустомитівської районної 
ради (43755904 )  шляхом ліквідації. 

2. Утворити ліквідаційну комісію з припинення Комунального закладу 
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Пустомитівської 
районної ради та затвердити її склад згідно з додатком.  

3. Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії:  
Україна, 79019, Львівська обл., Львівський р-н, місто Львів, вулиця 

Липинського, будинок 11. 
4. Доручити: 
4.1. Голові ліквідаційної комісії протягом трьох робочих днів з дати 

прийняття рішення повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про 
припинення юридичної особи – Комунальний  заклад «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» Пустомитівської районної ради, шляхом 
ліквідації. 

4.2. Ліквідаційній комісії здійснити відповідно до вимог чинного 
законодавства організаційно-правові заходи, пов’язані з ліквідацією 
Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Пустомитівської районної ради та надати районній раді 
проміжний та ліквідаційний баланси для затвердження.  

5. Встановити двомісячний строк пред’явлення кредиторами своїх вимог 
з дати оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної 
особи шляхом ліквідації.   



6. Організацію виконання цього рішення покласти на комісію по 
ліквідації Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Пустомитівської районної ради.  

7. Майнові  активи та основні засоби,   грошові кошти,  які знаходяться на 
рахунках Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Пустомитівської районної ради  передати Львівській районній 
раді. 

8. Контроль за виконанням даного 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 30.09.2022  №181 

Склад 
ліквідаційної комісії Комунального закладу «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Пустомитівської районної ради (43755904) 

Прізвище ім’я по-
батькові  

Ідентифікаційний 
номер 

Посада в комісії 

Щерба Стефан 
Стефанович 

********** голова комісії, т.в.о.директора 
Комунального закладу «Центр 
професійного розвитку 
педагогічних працівників» 
Пустомитівської районної ради  

Світлик Наталія 
Ярославівна 

********** член комісії, головний спеціаліст 
фінансового відділу 
Солонківської сільської ради (за 
згодою)  

Бабій Володимир 
Євгенович 

********** член комісії, керуючий справами 
виконавчого апарату Львівської 
районної ради 

Заступник голови районної ради Марта ІЛЬЧИШИН 



 

УКРАЇНА  
 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

12 – ТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №182  
від “30” вересня  2022р. 

 

 

Про затвердження Положення про уповноважену особу (осіб). 
 
З метою забезпечення здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, 

відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 
08.06.2021 № 40 «Про затвердження Примірного положення про уповноважену 
особу», Закону України «Про публічні закупівлі», статті 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, враховуючи висновок 
постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, етики, 
дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту 
від 11.02.2022, Львівська районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Положення про уповноважену особу (осіб) згідно з 

додатком. 
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 

26.04.2021 №82 «Про затвердження Положення про тендерний комітет 
виконавчого апарату Львівської районної ради Львівської області». 

3. Відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого 
апарату Львівської районної ради, комунальному підприємству «Архітектурно-
планувальна група» Львівської районної ради при здійснені публічних 
закупівель керуватися даним Положенням. 

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

 
 

 Голова районної ради    Андрій СУЛИМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення районної ради 
від 30.09.2022 №182 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про уповноважену особу (осіб) 

 
1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до абзацу третього пункту 11 
частини першої статті 9 та частини дев'ятої статті 11 Закону "Про публічні 
закупівлі" (далі - Закон) - і визначає правовий статус, загальні організаційні та 
процедурні засади діяльності уповноваженої особи. 

1.2. Уповноважена особа (особи) - службова (посадова) чи інша особа, яка є 
працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та 
проведення публічних закупівель згідно із Законом на підставі власного 
розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту). 

1.3. Уповноважена особа під час організації та проведення публічних 
закупівель повинна забезпечити об'єктивність і неупередженість процесу 
організації та проведення публічних закупівель в інтересах замовника. 

1.4. Визначення або призначення уповноваженої особи не повинно 
створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами 
учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, наявність якого може 
вплинути на об'єктивність і неупередженість ухвалення рішень щодо вибору 
переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та допорогових 
закупівель. 

1.5. Уповноважена особа для здійснення своїх функцій, визначених 
Законом, підтверджує свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями 
у сфері публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель шляхом проходження безкоштовного тестування. 

1.6. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Законом, принципами 
здійснення публічних закупівель, визначених Законом, іншими нормативно-
правовими актами та цим Положенням. 

 
2. Організація діяльності уповноваженої особи 

2.1. Уповноважена особа визначається або призначається замовником 
одним з таких способів: 

1) шляхом покладення на працівника із штатної чисельності функцій 
уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із 
законодавством; 

2) шляхом уведення до штатного розпису окремої посади, на яку буде 
покладено обов'язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених 
осіб); 

3) шляхом укладення трудового договору (контракту) згідно із 
законодавством. 

Замовник може використовувати одночасно декілька способів для 
визначення різних уповноважених осіб. 
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2.2. Замовник для організації та проведення публічних закупівель може 
призначати одну або декілька уповноважених осіб залежно від обсягів 
закупівель та особливостей своєї діяльності за умови, що кожна з таких осіб 
буде відповідальною за організацію та проведення конкретних публічних 
закупівель. 

У разі визначення кількох уповноважених осіб розмежування їх 
повноважень та обов'язків визначається рішенням замовника. 

У разі визначення двох і більше уповноважених осіб замовник може 
прийняти рішення про утворення відповідного окремого структурного 
підрозділу та визначити керівника, який організовує роботу такого підрозділу. 

2.3. У разі відсутності однієї уповноваженої особи (під час перебування на 
лікарняному, у відрядженні або відпустці) замовник має право визначити іншу 
уповноважену особу, яка буде виконувати обов'язки такої уповноваженої особи. 

2.4. У разі призначення уповноваженою особою фахівця з публічних 
закупівель така особа має відповідати професійним компетентностям та мати 
знання, вміння і навички, що визначені в наказі Міністерства соціальної 
політики України від 18.02.2019 № 234 "Про затвердження професійного 
стандарту "Фахівець з публічних закупівель". 

2.5. Не можуть визначатися (призначатися) уповноваженими особами 
посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні 
депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 
депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради. 

2.6. За рішенням замовника може утворюватися робоча група у складі 
працівників замовника, ініціатором утворення якої може бути уповноважена 
особа. 

У рішенні про утворення робочої групи замовник визначає перелік 
працівників, що входять до складу робочої групи, та уповноважену особу, яка 
буде головою, у разі якщо в замовника призначено кілька уповноважених осіб. 

До складу робочої групи не можуть входити посадові особи та 
представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, 
депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, 
районної в місті, районної, обласної ради. 

У разі утворення робочої групи уповноважена особа є її головою та 
організовує її роботу. 

Робоча група бере участь: 
у підготовці тендерної документації, оголошення про проведення 

спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі; 
у розгляді тендерних пропозицій/пропозицій. 
Члени робочої групи об'єктивно та неупереджено розглядають тендерні 

пропозиції/пропозиції та забезпечують збереження конфіденційності 
інформації, яка визначена учасниками як конфіденційна. 

Рішення робочої групи оформлюються протоколом із зазначення дати і часу 
прийняття рішення та мають дорадчий характер. 

 
 
 
 



3. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи 
3.1. Уповноважена особа здійснює свою діяльність на підставі укладеного із 

замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення 
замовника та відповідного положення. 

У разі укладення трудового договору (контракту) такий договір (контракт) 
може укладатися за погодженням із замовником та уповноваженою особою на 
встановлений чи невизначений строк. 

Уповноважена особа може мати право на підписання договорів про 
закупівлю в разі надання замовником таких повноважень, оформлених 
відповідно до законодавства. 

3.2. Уповноважена особа не може здійснювати діяльність на підставі 
договору про надання послуг для проведення публічних закупівель. 

3.3. Оплата праці (доплата) уповноваженої особи здійснюється на підставі 
законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, 
регіональних угод, колективних договорів. Розмір заробітної плати (доплати) 
уповноваженої особи визначається у трудовому договорі (контракті) відповідно 
до вимог законодавства. 

3.4. Рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із 
зазначенням дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою 
особою. 

3.5. Уповноважена особа повинна мати вищу освіту, як правило юридичну 
або економічну освіту, та базовий рівень знань у сфері публічних закупівель. 

3.6. Уповноваженій особі рекомендовано мати досвід роботи у сфері 
публічних закупівель. 

3.7. Уповноваженій особі рекомендовано дотримуватися принципів 
доброчесності та діяти на основі етичних міркувань, передбачених настановами 
щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель. 

3.8. Залежно від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі 
доцільно орієнтуватися, зокрема, у таких питаннях: 

в основах сучасного маркетингу, кон'юнктурі ринків товарів, робіт і послуг 
та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про 
ринкову кон'юнктуру; 

у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які 
закуповуються замовником; 

у видах, істотних умовах та особливостях укладення договорів про 
закупівлю товарів, робіт і послуг тощо. 

3.9. До основних завдань (функцій) уповноваженої особи належать: 
планування закупівель та формування річного плану закупівель в 

електронній системі закупівель; 
проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку; 
здійснення вибору процедури закупівлі; 
проведення публічних закупівель; 
забезпечення укладання рамкових угод; 
забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір 

переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 
забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних 

документів з питань публічних закупівель, визначених Законом; 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/922-19#n736
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/922-19#n736


забезпечення оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, 
необхідної для виконання вимог Закону; 

забезпечення надсилання в електронному вигляді до органу оскарження 
інформації, документів та матеріалів щодо проведення процедур закупівель у 
разі отримання запиту від органу оскарження; 

взаємодія з органами, що здійснюють контроль у сфері публічних 
закупівель під час виконання ними своїх функцій відповідно до законодавства; 

здійснення інших дій, передбачених Законом, трудовим договором 
(контрактом) або розпорядчим рішенням замовника. 

 
4. Права та обов'язки уповноваженої особи 

4.1. Уповноважена особа має право: 
проходити навчання з питань організації та здійснення публічних 

закупівель, у тому числі дистанційне, що здійснюється за допомогою мережі 
Інтернет; 

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах 
і послугах, що закуповуватимуться; 

запитувати та отримувати рекомендації та інформацію від суб'єктів 
господарювання для планування закупівель та підготовки до проведення 
публічних закупівель; 

вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника 
інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), 
пов'язаних з організацією та проведенням публічних закупівель; 

приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема проект 
договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам 
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, та підписувати в межах компетенції 
відповідні документи; 

ініціювати утворення робочої групи із складу працівників замовника; 
надавати пропозиції керівнику щодо співпраці із централізованою 

закупівельною організацією; 
брати участь у нарадах, зборах з питань, пов'язаних з виконанням її 

функціональних обов'язків; 
надавати роз'яснення та консультації структурним підрозділам замовника з 

питань, що належать до компетенції уповноваженої особи; 
ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки 

уповноваженої особи (осіб); 
вносити пропозиції керівнику щодо організації закупівельної діяльності; 
здійснювати інші дії, передбачені законодавством. 
4.2. Уповноважена особа зобов'язана: 
дотримуватися законодавства у сфері публічних закупівель та цього 

Положення; 
організовувати та проводити публічні закупівлі; 
забезпечувати рівні умови для всіх учасників публічних закупівель, 

об'єктивний вибір переможця; 
у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур 

закупівель/спрощених закупівель. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/922-19#n736
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https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/922-19#n736
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/922-19#n736


завершити процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпочаті 
тендерним комітетом до 1 січня 2022 року. 

4.3. Уповноважена особа несе персональну відповідальність: 
за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів 

України; 
за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель; 
за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими 

актами, прийнятими на його виконання. 
 
 
 
 
Заступник голови районної ради    Марта ІЛЬЧИШИН 
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УКРАЇНА  
 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

12 – ТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №183  
від “30” вересня  2022р. 

 
 

Про надання дозволу для проведення оцінки технічного стану легкових 
автомобілів Львівської районної ради. 

 
З метою визначення доцільності подальшої експлуатації легкових 

автомобілів, що були передані Львівській районній раді від реорганізованої 
Кам`янка-Бузької районної ради,  керуючись статтею 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, враховуючи висновок 
постійної комісії районної ради з питань комунальної власності від 10.12.2021, 
Львівська районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Надати дозвіл для проведення оцінки технічного стану легкових 

автомобілів Львівської районної ради, а саме: 
1.1. VOLVO 940, реєстраційний номер 777-17 ТН, 1993 року випуску. 
1.2. ГАЗ 31105-121, реєстраційний номер ВС5533АК, 2006 року випуску. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань комунальної власності (В.Махніцький). 
 
 
 
 
Голова районної ради      Андрій СУЛИМ   



 

УКРАЇНА  
 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

12 – ТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №184  
від “30” вересня  2022р. 

 

Про внесення змін до структури та чисельності виконавчого апарату 
Львівської районної ради на 2022 рік. 

 
Розглянувши пропозиції голови Львівської районної ради стосовно 

внесення змін до структури та чисельності виконавчого апарату Львівської 
районної ради, 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», враховуючи висновок постійної комісії 
районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, 
взаємодії з правоохоронними органами та регламенту від 20.09.2022, Львівська 
районна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до структури та чисельності виконавчого апарату 

Львівської районної ради, затвердженої рішенням районної ради від 28.06.2022 
№175, а саме: ліквідувати посади:  
           1.1. Радника голови районної ради (патронатна служба). 
           1.2. Головного спеціаліста відділу фінансово-господарського 
забезпечення. 

2. З врахуванням викладеного в пункті 1 рішення затвердити  
структуру та чисельність виконавчого апарату Львівської районної ради, згідно 
з додатком, та ввести її в дію з 01.10.2022. 

3. Вважати таким, що з 01.10.2022 втратило чинність рішення районної 
ради від 28.06.2022 №175. 

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

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 

 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення районної ради  
від 30.09.2022  №184 

 
Структура та чисельність виконавчого апарату  
Львівської районної ради (станом на 01.10.2022). 

 
№ 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. Відділ правового та інформаційно-

аналітичного забезпечення 
2 

4.1. Заступник керуючого справами - начальник  
відділу  

1 

4.2. Заступник начальника  відділу 1 
5. Організаційно – методичний відділ 3 
5.1. Начальник відділу  1 
5.2 Спеціаліст І-ї категорії 2 
6. Відділ фінансового – господарського 

забезпечення 
2 

6.1 Начальник відділу  1 
6.2. Заступник начальника відділу  1 
Всього: 10 
 

 

Заступник голови районної ради    Марта ІЛЬЧИШИН 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

12 – ТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №185  
від “30” вересня  2022р. 

 
Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

с.Бучали Комарнівської міської ради Львівського району Львівської 
області. 

 
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. 

Бучали Комарнівської міської ради Львівського району Львівської області, 
враховуючи рішення  Комарнівської міської ради від 11.02.2021 №72 «Про 
погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Бучали 
Комарнівської міської ради Львівського району Львівської області», керуючись 
ст. ст.10, 174 Земельного кодексу України, ст. 43, п. 6-2 Прикінцевих та 
Перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань 
агропромислового комплексу та земельних відносин і з питань будівництва, 
архітектури, ЖКГ, транспорту від 09.12.2021, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити розроблений у 2020 році ФОП «Шведа Іван 

Богданович» проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. Бучали 
Комарнівської міської ради Львівського району Львівської області, що 
передбачає включення в межі с.Бучали земель площею 121,1476 га.  

Загальна площа земель населеного пункту с.Бучали в проектованих 
межах складає 398,3476 га.  

2. Рекомендувати Комарнівській міській раді після затвердження 
проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Бучали Комарнівської 
міської ради Львівського району Львівської області провести інвентаризацію 
передбачених до включення в межі с.Бучали земель площею 121,1476 га. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної 
ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин (О.Марко) і 
з питань будівництва, архітектури, ЖКГ, транспорту (О.Сироїд). 

 
 
Голова районної ради      Андрій СУЛИМ 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

12 – ТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №186  
від “30” вересня  2022р. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
с.Катериничі Комарнівської міської ради Львівського району Львівської 

області. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. 
Катериничі Комарнівської міської ради Львівського району Львівської області, 
враховуючи рішення  Комарнівської міської ради від 11.02.2021 №73 «Про 
погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села 
Катериничі Комарнівської міської ради Львівського району Львівської 
області», керуючись ст. ст.10, 174 Земельного кодексу України, ст. 43, п. 6-2 
Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій районної 
ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин і з питань 
будівництва, архітектури, ЖКГ, транспорту від 09.12.2021, Львівська районна 
рада  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити розроблений у 2020 році ФОП «Шведа Іван Богданович» 
проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. Катериничі 
Комарнівської міської ради Львівського району Львівської області, що 
передбачає включення в межі с.Катериничі земель площею 77,1628 га.  

Загальна площа земель населеного пункту с.Катериничі в 
проектованих межах складає 143,5628 га. 

2. Рекомендувати Комарнівській міській раді після затвердження 
проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Катериничі 
Комарнівської міської ради Львівського району Львівської області провести 
інвентаризацію передбачених до включення в межі с.Катериничі земель 
площею 77,1628 га. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної 
ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин (О.Марко) і 
з питань будівництва, архітектури, ЖКГ, транспорту (О.Сироїд). 

 
 
 
Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

12 – ТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №187  
від “30” вересня  2022р. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
с.Литовка Комарнівської міської ради Львівського району Львівської 

області. 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. 
Литовка Комарнівської міської ради Львівського району Львівської області, 
враховуючи рішення  Комарнівської міської ради від 11.02.2021 №74 «Про 
погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Литовка 
Комарнівської міської ради Львівського району Львівської області», керуючись 
ст. ст.10, 174 Земельного кодексу України, ст. 43, п. 6-2 Прикінцевих та 
Перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань 
агропромислового комплексу та земельних відносин і з питань будівництва, 
архітектури, ЖКГ, транспорту від 09.12.2021, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити розроблений у 2020 році ФОП «Шведа Іван 

Богданович» проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. Литовка 
Комарнівської міської ради Львівського району Львівської області, що 
передбачає включення в межі с.Литовка земель площею 40,4962 га.  

Загальна площа земель населеного пункту с.Литовка в проектованих 
межах складає 65,6262 га. 

2. Рекомендувати Комарнівській міській раді після затвердження 
проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Литовка Комарнівської 
міської ради Львівського району Львівської області провести інвентаризацію 
передбачених до включення в межі с.Литовка земель площею 40,4962 га. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 
районної ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин 
(О.Марко) і з питань будівництва, архітектури, ЖКГ, транспорту (О.Сироїд) . 

 
 
 
 
Голова районної ради      Андрій СУЛИМ 



 
УКРАЇНА  

 

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

12 – ТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII дем. СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №188  
від “30” вересня  2022р. 

Про погодження на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами Товариству з обмеженою відповідальністю «Сабсойл-Україна» з 
метою геологічного вивчення вапняків ділянки «Вінява», що знаходиться 

на відстані 1,0 км на південний схід від села Віняви Львівського району 
Львівської області. 

 
Розглянувши лист Державної служби геології та надр України 

(Держгеонадра) з доданими матеріалами  від 13.07.2022 №1782\07\2-22 
(додаються) щодо надання погодження ТзОВ «Сабсойл-Україна» на 
отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою 
геологічного вивчення вапняків ділянки «Вінява», що знаходиться у 
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 Пустомитівської 
міської ради Львівського району Львівської області від 13.09.2022 №1834, 
висновок постійної комісії Львівської районної ради з питань охорони 
довкілля і природних ресурсів від 19.09.2022,  Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Не погоджувати Товариству з обмеженою відповідальністю «Сабсойл-

Україна» клопотання на отримання спеціального дозволу на користування 
надрами  з метою геологічного вивчення вапняків ділянки «Вінява», що 
знаходиться на відстані 1,0 км на південний схід від села Віняви 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 
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