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Головам районних міських організацій 
профспілки працівників освіти і науки 
України 

Головам первинних профспілкових 
організацій закладів вищої, фахової 
передвищої, професійно-технічної  освіти 

 
На виконання постанови президії Львівської обласної організації 

профспілки працівників освіти і науки України № 33 від 20 серпня 2020 року 
“Про участь профспілкових організацій працівників освіти Львівщини у 
місцевих виборах 25 жовтня 2020 року” просимо Вас подати інформацію 
стосовно працівників закладів освіти (членів профспілки), які зареєстровані 
кандидатами у депутати до місцевих рад.  

Інформацію вказувати згідно таблиці, що додається. 
Звертаємо Вашу увагу, що Постановою Верховної ради України від 

17.07.2020 № 807-IX « Про утворення та ліквідацію районів» передбачено 
створити у Львівській області наступні адміністративно-територіальні одиниці, 
а саме:  

7 районів – Дрогобицький, Золочівський, Львівський, Самбірський, 
Стрийський, Червоноградський, Яворівський  

73 об’єднаних територіальних громад  
 Дрогобицький район (з адміністративним центром у місті Дрогобич) у 

складі територій Бориславської міської, Дрогобицької міської, Меденицької 
селищної, Східницької селищної, Трускавецької міської територіальних громад, 
затверджених Кабінетом Міністрів України; 

 Золочівський район (з адміністративним центром у місті Золочів) у 
складі територій Бродівської міської, Буської міської, Заболотцівської сільської, 
Золочівської міської, Красненської селищної, Підкамінської селищної, 
Поморянської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом 
Міністрів України; 

 Львівський район (з адміністративним центром у місті Львів) у складі 
територій Бібрської міської, Великолюбінської селищної, Глинянської міської, 
Городоцької міської, Давидівської сільської, Добросинсько-Магерівської 
селищної, Жовківської міської, Жовтанецької сільської, Зимноводівської 
сільської, Кам’янка-Бузької міської, Комарнівської міської, Куликівської 
селищної, Львівської міської, Мурованської сільської, Новояричівської 
селищної, Оброшинської сільської, Перемишлянської міської, Підберізцівської 
сільської, Пустомитівської міської, Рава-Руської міської, Сокільницької 
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сільської, Солонківської сільської, Щирецької селищної територіальних громад, 
затверджених Кабінетом Міністрів України; 

 Самбірський район (з адміністративним центром у місті Самбір) у складі 
територій Бісковицької сільської, Боринської селищної, Добромильської міської, 
Новокалинівської міської, Ралівської сільської, Рудківської міської, Самбірської 
міської, Старосамбірської міської, Стрілківської сільської, Турківської міської, 
Хирівської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів 
України; 

 Стрийський район (з адміністративним центром у місті Стрий) у складі 
територій Гніздичівської селищної, Грабовецько-Дулібівської сільської, 
Жидачівської міської, Журавненської селищної, Козівської сільської, 
Миколаївської міської, Моршинської міської, Новороздільської міської, 
Розвадівської сільської, Сколівської міської, Славської селищної, Стрийської 
міської, Тростянецької сільської, Ходорівської міської територіальних громад, 
затверджених Кабінетом Міністрів України; 

 Червоноградський район (з адміністративним центром у місті 
Червоноград) у складі територій Белзької міської, Великомостівської міської, 
Добротвірської селищної, Лопатинської селищної, Радехівської міської, 
Сокальської міської, Червоноградської міської територіальних громад, 
затверджених Кабінетом Міністрів України; 

 Яворівський район (з адміністративним центром у місті Яворів) у складі 
територій Івано-Франківської селищної, Мостиської міської, Новояворівської 
міської, Судововишнянської міської, Шегинівської сільської, Яворівської 
міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;  

 

Інформацію просимо подати до 01.10.2020р. за даною формою,:  

Члени профспілки працівників освіти і науки України які зареєстровані 
кандидатами у депутати до місцевих рад   

Прізвище, ім’я, по батькові 
кандидата  

Посада і 
місце роботи 

кандидата 

                    Місцева рада до якої 
обиратиметься кандидат: 

Обласна 
рада 

Районна 
рада 

Рада ОТГ 

     

Взірець: 

Прокопенко Василь 
Петрович 

Вчитель 
історії, 
гімназія №6 
м. Львів 

- + 
Львівський 

район  

+ 
Львівська 

ОТГ 

 
Голова Львівської обласної 
організації профспілки працівників  
освіти і науки України                                                                       Марія Яцейко 


