
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
03.12.2018 № 1288 
 
 

З метою забезпечення виконання ст. 112 Закону України “Про свободу 
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні“, ст. 371 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні“, постанови Кабінету Міністрів 
України від 02.03.2016 № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця 
проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 
державного демографічного реєстру“, керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи ухвалу міської ради від 
29.12.2020 № 6 “Про функціонування Львівської міської територіальної 
громади“, виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 03.12.2018 № 1288 “Про 
реєстр територіальної громади м. Львова“: 

1. Викласти назву у новій редакції:  
“Про реєстр Львівської міської територіальної громади“. 
2. Викласти пункт 1 у новій редакції: 
“1. Затвердити Положення про реєстр Львівської міської територіальної 

громади (додається).“. 
3. Викласти назву додатка у новій редакції:  
“Положення про реєстр Львівської міської територіальної громади“. 
4. Викласти пункт 1.1 додатка у новій редакції: 
“1.1. Положення визначає порядок формування та ведення Реєстру 

Львівської міської територіальної громади (надалі – Реєстр), а також надання 
відомостей з нього.“. 
 5. Викласти пункт 1.3 додатка у новій редакції: 

“1.3. Реєстр – автоматизована база даних, призначена для зберігання та 
обробки інформації, що створюється, ведеться органом реєстрації, його 
посадовими особами для обліку фізичних осіб, які постійно або тимчасово 
проживають на території м. Львова, м. Винники, м. Дубляни, смт. Брюховичі, 
смт. Рудно, с. Великі Грибовичі, с. Малі Грибовичі, с. Воля Гамулецька, с. Гряда, 
с. Завадів, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збиранка, с. Лисиничі, с. Малехів, с. Малі 
Підліски, с. Підбірці, с. Підрясне, с. Рясне-Руське, с. Ситихів, а також 
використання визначеної Законом інформації органами та службами, що 
відповідно до законів України потребують її для реалізації прав та законних 
інтересів громадян за їх заявою, а також виконання ними встановленого 
законодавством обсягу обов’язків (надання адміністративних послуг), надання 
житлово-експлуатаційних послуг, нарахування всіх видів соціальної допомоги, 
субсидії тощо. Технічне забезпечення функціонування програмних засобів 

 



Реєстру покладається на Львівське комунальне підприємство “Міський центр 
інформаційних технологій“. 

6. Замінити у додатку слова “м. Львова“ словами “м. Львова, м. Винники,  
м. Дубляни, смт. Брюховичі, смт. Рудно, с. Великі Грибовичі, с. Малі Грибовичі, 
с. Воля Гамулецька, с. Гряда, с. Завадів, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збиранка,                   
с. Лисиничі, с. Малехів, с. Малі Підліски, с. Підбірці, с. Підрясне, с. Рясне-Руське, 
с. Ситихів“. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
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