
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  № 26
постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації

(у режимі відео -, аудіоконференції)

12.00 год. 02 лютого 2022 року
вул. В. Винниченка,18, каб. 329

Склад постійної комісії:
Свіщов Віталій Олександрович – голова постійної комісії;
Дейнека Анатолій Михайлович – заступник голови комісії;
Пляцок Анастасія Сергіївна – секретар комісії;
Білас Всеволод Омелянович;
Буняк Степан Остапович;
Байтала Михайло Романович.

І. Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформує:В. Свіщов.

ІІ. Звіти до Програм, фінансування заходів, проєкти рішень.
1. Лист першого заступника голови Львівської обласної державної 

адміністрації Андрія Годика від 26.01.2022 № 5/23-832/0/2-22/1-11 (вх № 02-497 
від 27.01.2022) щодо виконання обласних цільових програм у 2021 році 
(зведена інформація).

2. Лист першого заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації Андрія Годика від 19.01.2022 № 5/23-606/0/2-22/1-11 (вх № 02-406 
від 24.01.2022) щодо виконання обласних цільових програм у 2021 році:

- Програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2017–
2021 роки;

- Програма охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 
2025 роки.

Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації;
А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління лісового та 

мисливського господарства.
С. Куйбіда – директор департаменту економічної політики Львівської 

обласної державної адміністрації.

3. Протокольне доручення від 26.01.2022 № ПДВн-1 (пункт № 6) щодо 
опрацювання звітів про виконання обласних цільових програм за 2021 рік та 
визначитися, за необхідності, із заслуховуванням їх на сесії обласної ради.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.
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4. Лист Західного офісу Держаудитслужби від 13.01.2022 № 131302-
13/319-2022 (вх № 02-211 від 14.01.2022) звіт про роботу за 2021 рік.

Інформує:
В. Свіщов – голова постійної комісії.

5. Лист директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 13.01.2022 № 31-239/0/2-22 (вх № 02-242 
від 17.01.2022) про надання проєкту Порядку використання коштів на завдання 
«Реалізація проєкту «Парки дозвілля» Програми охорони навколишнього 
природного середовища на 2021 – 2025 роки».

Лист голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку обласної ради Володимира Квурта від 24.01.2022 № К101-7 щодо 
проєкту Порядку використання коштів на завдання «Реалізація проєкту «Парки 
дозвілля».

Правлений проєкт Порядку використання коштів на завдання «Реалізація 
проєкту «Парки дозвілля» Програми охорони навколишнього природного 
середовища на 2021 – 2025 роки» відповідно до рішення обласної ради від 
23 грудня 21021 року № 321 «Про внесення змін до Програми охорони 
навколишнього природного середовища на 2021 – 2025 роки».

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

6. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
облдержадміністрації від 12.01.2022 № 31-235/0/2-22 на виконання 
протокольного доручення про надання інформації стосовно проведених 
аукціонів протягом 2019 – 2020 років з продажу права оренди водних об’єктів у 
комплексі із земельними ділянками, на яких вони розташовані.

Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

ІІІ. Про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2022 році.

1. Листи Глинянської міської ради Львівського району від 17.01.2022 
№ 73-05-31 (вх № 02-254 від 17.01.2022) і від 27.01.2022 № 138-05-31 (вх № 02-
599 від 31.01.2022) щодо виділення коштів у 2022 році з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища на захід «Будівництво 
каналізаційної мережі м. Глиняни Золочівського району».

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

2. Лист Добромильської міської ради Самбірського району від 18.01.2022 
№ 28 (вх № 02-521 від 27.01.2022) щодо виділення коштів у 2022 році з 
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обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на захід 
«Будівництво каналізаційно-очисних споруд в с. Міженець Старосамбірського 
району Львівської області».

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

3. Лист постійної комісії з питань інженерного, житлово-комунального 
господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу від 
20.01.2022 № К112вн-10 щодо виділення коштів у 2022 році з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища на захід «Нове будівництво 
каналізаційного колектора від автошляху Н-13 вздовж вулиць Садова, Паркова 
та будівництво КНС в с. Вишня Самбірського району Львівської області».

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

4. Лист Львівського регіонального відділення Асоціації міст України від 
28.01.2022 № 22 (вх № 02-547 від 28.01.2022) з проханням внести проєкт 
«Будівництво каналізаційних мереж міста Глиняни Золочівського району 
Львівської області» у перелік природоохоронних заходів, фінансування яких 
буде здійснюватися у 2022 році з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища та передбачити на 2022 рік кошти для завершення 
реалізації даного проєкту у обласному фонді охорони навколишнього 
природного середовища.

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

5. Лист департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації від 14.01.2022 № 31-309/0/2-22 про надання загального 
Переліку пропозицій на фінансування у 2022 році з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища.

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

6. Лист директора Інституту сільського господарства Карпатського регіону 
НААНУ Олега Стасіва від 12.01.2022 № 16 (вх № 02-441 від 25.01.2022) щодо 
виділення коштів на виготовлення технічного паспорту дендрологічного парку 
«Оброшинський» (входить до складу природно-заповідного фонду України).

Інформує:
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.
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ІV. Листи щодо оголошення парків, заказників, ПЗФ.
1. Службова начальника юридичного відділу Львівської обласної ради 

Ярослава Гасяка від 12.01.2022 № 07вн-6 щодо створення дендрологічного 
парку місцевого значення «Львівська Софіївка» площею 1,426 га у м. Львові.

Лист заступника голови Львівської обласної державної адміністрації 
Ю. Бучка від 27.09.2021 № 5/23-11298/0/2-21/7-31 (№02-6663 від 27.09.2021) 
щодо надання проєкту створення дендрологічного парку місцевого значення 
«Львівська Софіївка» площею 1,426 га у м. Львові.

Територія Комунального закладу Львівської обласної ради Львівського 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
(ЛОЦЕНТУМ) пропонується до заповідання з метою збереження комплексу, 
який має історичну, культурну та природоохоронну цінність без вилучення у 
землевласника/землекористувачів. Земельна ділянка, яка входять до 
проєктованого заповідного об’єкту перебуває у постійному користуванні 
Львівської обласної ради з цільовим призначенням 03.15 – обслуговування 
будівель і споруд Львівського обласного дитячого еколого-натуралістичного 
центру.

Інформують:
В. Свіщов – голова постійної комісії;
Р. Гречаник - директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації.

V. Листи щодо діяльності лісогосподарських підприємств.
1. Лист Львівського обласного управління лісового та мисливського 

господарства від 25.01.2022 № 135/02-ю (вх № 02-456 від 25.01.2022) щодо 
створення ТКК з вивчення діяльності ДП «Бродівське лісове господарство».

Інформує:
А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління лісового та 

мисливського господарства.

2. Лист Золочівської районної ради від 12.01.2022 № 03-15/14 щодо 
скерування звернення, яке підтримано рішенням від 06.01.2022 № 121 щодо 
підтримки трудового колективу ДП «Бродівське лісове господарство».

Інформує:
А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління лісового та 

мисливського господарства.

VІ. Про мисливське господарство та полювання.

VІІ. Про розгляд звернень, заяв, листів скерованих в комісію.
1. Лист ЛМКП «Львівводоканал» від 19.01.2022 № ДВ-491 (вх № 02-454 

від 25.01.2022) щодо анулювання спеціального дозволу на користування 
надрами від 02.08.2021 № 6541 ТзОВ «ВАЛО ТІМБЕР».
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2. Звернення, затверджене рішенням Івано-Франківської обласної ради від 
17.12.2021 № 324-11/2021 (вх № 02-150 від 11.01.2022), щодо вжиття заходів 
боротьби із борщівником Сосновського.

VІІІ. Про розгляд відповідей, скерованих в комісію.
1. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 

обласної державної адміністрації від 19.01.2022 № 31-394/0/2-22 (вх № 02-336 
від 20.01.2022) щодо фінансування у 2022 році заходу «Розробка комплексного 
проєкту екологічної реабілітації території в зоні впливу ДП «Сірка» Львівської 
області та його державна експертиза» з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища та залучення коштів міжнародної 
технічної допомоги.

2. Лист Державної служби геології та надр України від 18.01.2022 
№ 671/01/02-22 (вх № 02-413 від 24.01.2022) про надання інформації щодо 
анулювання/поновлення/зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами.

Лист Державної служби геології та надр України від 10.12.2021 
№ 22140/01/02-21 (вх № 02-8575 від 20.12.2021) про надання інформації щодо 
анулювання/поновлення/зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами.

3. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
13.01.2021 № 07-171 (вх № 02-548 від 28.01.2022) про розгляд заяви єгеря 
Мостиського УТМР С. Уляни.

Відповідь Львівської обласної прокуратури  від 19.01.2022 № 12-36ВИХ-22 
(вх № 02-324 від 19.01.2022) про розгляд заяви єгеря Мостиського УТМР 
С. Уляни.

Лист Яворівського районного відділення поліції № 1 ГУ Національної 
поліції у Львівській області від 18.01.2022 № 183/65/05/22 (вх № 02-571 від 
31.01.2022) про розгляд заяви єгеря Мостиського УТМР С. Уляни.

4. Відповідь ОКСЛГП «Галсільліс» від 26.01.2022 № 23 (вх № 02-532 від 
28.01.2022) про розгляд звернення громадської організації «Львівська обласна 
організація захисту прав споживачів».

5. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
30.12.2021 № 03-7417 (вх № 02-455 від 25.01.2022) про розгляд звернень 
Олексія Мінтія.

6. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
14.01.2022 № 05-182 (вх № 02-345 від 20.01.2022) про розгляд звернення 
Я. Горлая.

7. Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
13.01.2022 № 04-172 (вх № 02-332 від 19.01.2022) про розгляд звернення 
І. Фіцик.

8. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 18.01.2022 № 31-386/0/2-22 (вх № 02-305 
від 19.01.2022) про розгляд звернення Звенислави Мамчур про затвердження 
Львівською обласною радою Переліку високоінвазійних чужорідних видів 
рослин та тварин Львівськоїобласті.
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9. Відповідь Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 12.01.2022 № 49/03 (вх № 02-265 від 17.01.2022) про розгляд 
звернення громадської організації «Кам’янка-Бузьке мисливсько-рибальське 
господарство “Побужани”» від 16.11.2021 № 57 (вх № 02-7795 від 16.11.2021) 
щодо надання в користування мисливських угідь.

10. Відповідь Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 12.01.2022 № 48/03 (вх № 02-264 від 17.01.2022)про розгляд 
звернення Фляк Анни Іванівни (ЗВГ № 01-Ф-2177 від 25.10.2021) щодо 
вирішення питання руйнування городу диким тваринами.

11. Відповідь Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 06.01.2022 № 23/05 (вх № 02-263 від 17.01.2022) про розгляд 
звернення депутата обласної ради Михайла Байтали від 15.12.2021 № 115/02-
21; 114/02-21 (вх № Д-17вн-517 від 15.12.2021) про створення робочої групи з 
представників депутатів і громадськості для вивчення ситуації навколо 
ДП «Мисливське господарство “Стир”».

12. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 17.01.2022 № 31-328/0/2-22 (вх № 02-253 
від 17.01.2022) про розгляд адвокатського запиту Ю.О. Гавелко (від 11.11.2021 
№ 01/11/11-21), який скеровано листом від 16.12.2021 № К108-494.

13. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 04.01.2022 № 13-31/0/2-22 (вх № 02-162 
від 11.01.2022) про розгляд звернення Анастасії Пляцок щодо надання переліку 
заходів до Програми питна вода.

14. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від 10.01.2022 № 31-116/0/2-22 (вх № 02-116 
від 10.01.2022) про розгляд листа голови Мурованської сільської ради Богдана 
Свистуна від 11.11.2021 № 1463 (вх № 02-7969 від 24.11.2021) щодо скерування 
запиту на фінансування у 2022 році заходу «Розчистка, покращення 
гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Малехівка, яка 
протікає на території сіл Муроване та Сороки-Львівські, Мурованської 
сільської ради ОТГ. Капітальний ремонт».

15. Відповідь департаменту екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації від10.01.2022 № 31-115/0/2-22 (вх № 02-115 
від 10.01.2022) щодо розгляду протокольного доручення за підсумками 
VІІІ чергової сесії від 9 листопада 2021 року від 17.11.2021 № ПДВн-102 щодо 
перерозподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища у 2021 році на виконання заходу «Придбання спеціального 
транспорту для здійснення контролю та якістю поверхневих, підземних та 
стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси, зміцнення 
матеріально-технічної бази Державної екологічної інспекції у Львівській 
області».

16. Відповідь департаменту паливно-енергетичного комплексу, 
енергоефективності та житлово-комунального господарства від 28.08.2021 
№ 30-19/0/2-21 про розгляд звернення Галини Олексин щодо будівництва малої 
гідроелектростанції у с. Голешів Стрийського району.
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17. Відповідь Львівської обласної прокуратури від 11.01.2022 № 12-
15ВИХ-22 (вх № 02-178 від 12.01.2022) щодо проведення перевірки фактів 
можливого зловживання керівництвом національного природного парку 
«Північне Поділля». Обласною прокуратурою скеровано запит щодо надання 
Львівською обласною радою належним чином завірених копій матеріалів, що 
слугували підставою для прийняття рішення № 279 від 16.11.2021 на 
VIII черговій сесії VІІI скликання обласної ради. 

Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
24.01.2022 № 06-352 (вх № 02-476 від 26.01.2022) щодо проведення перевірки 
фактів можливого зловживання керівництвом національного природного парку 
«Північне Поділля».

Відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській області від 
11.01.2022 № 06-112 про те, що з 12 до 18 січня 2022 року планується перевірка 
дотримання вимог природоохоронного законодавства у НПП «Північне 
Поділля».

ІХ. Різне.

Голова постійної комісії                                                             Віталій СВІЩОВ


		Хамуляк О. М.
	2022-02-03T14:38:08+0000
	Хамуляк О. М.
	barCode




