ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 21
засідання постійної комісії
з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій
7 червня 2022 року
Склад комісії:

м. Львів, каб. 307, 14.00
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 голови Львівської обласної державної адміністрації
М. Козицького (вх. №02-1002 від 18.02.2022) щодо подання проєкту
рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 березня
2021 року №86 «Про затвердження порядків щодо виконання заходів
Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області
учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а
також родин Героїв Небесної Сотні» (ПР-589).
Інформують: Р.Андрес, М. Іщук.
3.
Про розгляд листа голови Львівської обласної державної
адміністрації М. Козицького (вх. №02-1000 від 18.02.2022) щодо подання
проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 16
березня 2021 року №87 «Про затвердження порядків щодо виконання
заходів Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій
громадян Львівської області на 2021-2025 роки» (ПР-588).
Інформують: Р.Андрес, М. Іщук.
4. По розгляд листа Володимира Мезенцева (вх. №01-М-466 від
20.04.2022) щодо створення фонду соціального житла для потреб
внутрішньо переміщених осіб.
Інформують: Р.Андрес, М. Іщук.
5. Про розгляд листа Львівської міської ради від 09.02.2022 №110207вих-12407 (вх. №02-1050 від 21.02.2022) щодо поділу земельної
ділянки за адресою м. Львів, вул. Кульпарківська, 95, з метою
виокремлення її частини для передачі Львівському центру надання
послуг учасникам бойових дій.
Інформує: М. Іщук

6. Про розгляд листа Богдана Антонишина від 14.02.2022 (вх. № 01-А337 від 18.02.2022) щодо сприяння у вирішенні житлового питання.
Інформує: Р.Андрес.
7. Про розгляд розпорядження голови обласної ради №26 від 15.02.2022
«Про робочу групу з проведення аналізу господарської діяльності
закладів соціального захисту населення обласної ради».
Інформує: М. Іщук
8. Різне.

Голова постійної комісії

Микола ІЩУК

