
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 20
 засідання постійної комісії

з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій

15 лютого 2022 року                       м. Львів, каб. 307, 14.00

Склад комісії: Іщук Микола Васильович – голова постійної 
комісії,
Доманський Володимир Володимирович – 
заступник голови постійної комісії,
Фенчин Олег Романович – секретар постійної 
комісії.

1. Про порядок денний постійної комісії.
Інформує: М. Іщук

2. Про розгляд листа О. Ільків (вх. № 01-І-260 від 09.02.2022) щодо 
встановлення розміру  доплати до пенсії членам родин Героїв Небесної 
Сотні.

Інформує: Р. Андрес

3. Про пропозиції щодо внесення змін до профільних обласних програм.
Інформує: Р. Андрес   

4. Про розгляд листа КЗ ЛОР «Будинок воїна» (вх. №02-748 від 08.02.2022) 
щодо зміни структури та граничної чисельності закладу.

Інформують:Р. Андрес, М. Іщук, Т. Зозуля

5. Про розгляд листів ЛО ГО «Спілка багатодітних сімей Львівщини 
«Щаслива родина» ( вх. №02-8667 від 22.12.2021) щодо соціального 
захисту багатодітних сімей та постійної комісії з питань інженерного, 
житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-
енергетичного комплексу (№112вн-11 від 20.01.2022) щодо 
врегулювання питання з безкоштовного проїзду для дітей з багатодітних 
сімей.

Інформує: Р. Андрес

6. Про розгляд листа Львівської облдержадміністрації (вх. №02-83 від 
05.01.2022) щодо виконання Регіонального стратегічного плану дій з 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у 
Львівській області на 2018-2026 роки протягом 2021 року.

Інформує: В. Лис



7. Про розгляд листа Івано-Франківської обласної організації «Молода 
Просвіта» (вх. №02-686 від 03.02.2022 ) щодо інформації стосовно дії у 
Львівській області програм, прийнятих обласною радою, для підтримки 
учасників АТО.

Інформує: М. Іщук

8. Про розгляд звернення М. Ронського (вх. №01-р-71) від 20.0.2022) щодо 
пільг для реабілітованих осіб.

Інформує: Р. Андрес

9. Про розгляд листа департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації (вх. №02-740 від 07.02.2022) щодо виплати 
одноразової адресної допомоги Гургулі Юрію Богдановичу – братові 
померлого учасника АТО (ООС) Гургули Тараса Богдановича.

Інформує: Р. Андрес

10. Про розгляд листа КЗ ЛОР «Підкамінський психоневрологічний 
інтернат» (вх. №02-825 від 11.02.2022) щодо виділення коштів з 
обласного бюджету на капітальні видатки у 2022 році.

Інформує: Р. Андрес

11. Про розгляд листа постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій 
(№К111вн-6 від 11.02.2022) щодо надання кандидатур від постійної 
комісії та профільного департаменту до складу робочої групи по 
напрацюванню пропозицій щодо подальшого функціонування КЗ ЛОР 
«Великолюбінський навчально-реабілітаційний центр I-II ступенів».

Інформує: М. Іщук.

12.Різне.

Голова постійної комісії                                                            Микола ІЩУК
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