
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 29
засідання постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування

(в режимі ZOOM-конференції)

14.30 год., 28 березня 2023 року
вул. В. Винниченка, 18, каб. 307

Склад постійної комісії:
Кирилич Володимир Ігорович – голова постійної комісії;
Кравець Ірина Дмитрівна – заступник голови постійної комісії;
Пелиховський Ярослав Володимирович – секретар постійної комісії;
Зубач Любомир Львович.

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформує: В. Кирилич.

2. Про лист голови Львівської обласної військової адміністрації (вх № 02-554 від 
09.03.2023) з проєктом рішення «Про актуалізацію Стратегії розвитку Львівської 
області  на період 2021 – 2027 років та розробку Плану заходів з її реалізації у 2024 
– 2027 роках», а також з інформацією про стан виконання Плану заходів у  2021 
році.
Інформує: С. Куйбіда.

3. Про лист голови Львівської обласної військової адміністрації (вх № 02-438 від 
27.02.2023) з інформацією щодо виконання обласного бюджету Львівської області 
за 2022 рік.
Інформує: О. Демків.

4. Інформація департаменту архітектури та містобудування Львівської обласної 
військової адміністрації про необхідність оновлення містобудівної документації, 
перспективи та етапи розробки комплексних планів просторового розвитку 
територій територіальних громад Львівщини. Напрацювання проєкту рішення.
Інформує: О. Василько. 

5. Інформація департаменту архітектури та містобудування Львівської обласної 
військової адміністрації про хід виконання заходів Регіональної програми 
розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 – 2025 
роки (зі змінами).
Інформує: О. Василько. 

6. Інформація департаменту архітектури та містобудування Львівської обласної 
військової адміністрації про процес декомунізації в територіальних громадах 
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Львівщини, зокрема в частині позбавлення символів радянської окупації та зміни 
назв вулиць, скверів, населених пунктів тощо.
Інформує: О. Василько. 

7. Про звернення громадянина Жука І.Я. (вх № 01-Ж-166 від 06.03.2023) щодо 
сприяння у захисті його прав та законних інтересів при реєстрації права власності 
на земельну ділянку, розташованій у с. Пасіки Зубрицькі Давидівської сільської 
ради Львівського району Львівської області.
Інформують: В. Кирилич, Я. Гасяк.

8. Про лист Київської міської ради (вх № 02-693 від 24.03.2023) щодо рішення 
Київської міської ради від 21.03.2023 № 476-16-VIII «Про визначення дати 
заснування Київщини як адміністративно-територіальної одиниці».
Інформує: В. Кирилич.

9. Різне.
9.1. Лист Дрогобицької міської ради (вх № 02-609 від 14.03.2023) – відповідь на 
звернення комісії щодо участі територіальних громад Львівщини в опитуванні, 
ініційованому Комітетом з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради 
України, з метою дослідження ефективності Закону України «Про 
співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014 № 1508-VII.
Інформує: В. Кирилич.

Голова постійної комісії                                                  Володимир КИРИЛИЧ 


