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Про проект Постанови Верховної Ради України  

про зміни в адміністративно-територіальному устрої Львівської області, 

зміну і встановлення меж Сокальського району Львівської області 

 

(реєстр. № 8292 від 19.04.2018) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 За дорученням Голови Верховної Ради України А.Парубія Комітет з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

розглянув на своєму засіданні проект Постанови Верховної Ради України про 

зміни в адміністративно-територіальному устрої Львівської області, зміну і 

встановлення меж Сокальського району Львівської області (реєстр. № 8292 від 

19.04.2018), внесений народними депутатами України О.Сироїд, С.Власенком, 

І.Подоляк, М.Бондарем, О.Березюком, С.Кіралем. 

 За визначенням суб’єктів законодавчої ініціативи прийняття зазначеного 

проекту Постанови Верховної Ради України дозволить упорядкувати 

адміністративно-територіальні відносини в сучасних умовах та забезпечити 

процес добровільного об’єднання територіальних громад через створення 

правових підстав для призначення і проведення перших виборів депутатів в 

Сілецькій міській об’єднаній територіальній громаді з адміністративним центром 

у місті Соснівка. 

Зазначеним проектом Постанови пропонується змінити межі Сокальського 

району Львівської області, збільшивши його територію на 198,0 гектарів земель, 

що знаходяться у віданні Соснівської міської ради Червоноградської міської ради 

Львівської області (територію міста Соснівка) та затвердити територію 

Сокальського району Львівської області загальною площею 157498,0 гектарів. 

За наслідками всебічного обговорення, з’ясування позицій народних 

депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб, підтримуючи 
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продовження процесу добровільного об`єднання територіальних громад 

Львівської області, Комітет у х в а л и в: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміни в адміністративно-територіальному устрої Львівської області, 

зміну і встановлення меж Сокальського району Львівської області (реєстр. 

№ 8292 від 19.04.2018), внесений народними депутатами України О.Сироїд, 

С.Власенком, І.Подоляк, М.Бондарем, О.Березюком, С.Кіралем, за наслідками 

розгляду у першому читанні прийняти в цілому. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою 

М.Федорука. 

 

  

 

Голова Комітету        С.ВЛАСЕНКО 


