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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VІII скликання

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 24 
засідання постійної комісії з питань комунального майна 

13 червня 2022 року о 12:00 год., вул. Винниченка, 14,  каб. № 1
(в режимі zoom конференції)

Склад постійної комісії:
Седіло Микола Григорович  – голова постійної комісії;
Добош Ростислав Олексійович – заступник голови комісії;
Василько Олена Василівна – секретар комісії;
Филипів Роман Степанович;
Березюк Ольга Миронівна;
Свистун Інна Василівна.

1. Про порядок денний засідання комісії.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії;
2. Лист управління майном спільної власності від 15.02.2022 № 200 щодо 
розгляду проєкту рішення обласної ради № 533-ПР від 08.02.2022 «Про визнання 
таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 04.06.2020 № 1047 "Про 
деякі питання нарахування орендної плати за користування майном спільної 
власності територіальних громад області"».
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради;
3. Про розгляд проєкту рішення Львівської обласної ради № 604-ПР від 
02.06.2022 «Про безоплатну передачу у спільну власність Львівської міської 
територіальної громади рухомого майна» (ініціатива постійної комісії з питань 
освіти, науки та інновацій).
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради;
4. Лист депутата Львівської обласної ради Наталії Галецької від 
11.05.2022 (вх № Д-17вн-71 від 11.05.2022) щодо розгляду проєкту рішення 
«Про звіт в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради Т. Зозулі щодо діяльності управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради», лист голови фракції «Об’єднання «Самопоміч» 
Любомира Зубача від 17.02.2022 № Д-17вн-48 щодо розгляду проєкту рішення 
«Про звіт в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради про роботу у 2021 році щодо наповнення обласного бюджету та 
управління комунальними підприємствами, установами, організаціями».
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради;
5. Лист депутата Львівської обласної ради Романа Фединяка від 
07.06.2022 (вх № Д-17вн-77 від 07.06.2022) щодо розгляду проєкту рішення 
«Про заслуховування звіту керівників комунальних підприємств Львівської 
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обласної ради».
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради;
6. Протокольне доручення за підсумками засідання президії від 
07.06.2022 щодо розгляду проєктів рішень:
6.1. № 181-ПР від 15.03.2021 «Про внесення змін до редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами»;
6.2. № 203 від 12.04.2021 «Про внесення змін до редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами»;
6.3. № 609 від 06.06.2022 «Про внесення змін до редакційного статуту 
комунального підприємства Львівської обласної ради «Телекомпанія                
«Львів-ТБ».
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії;                                                  
О. Цап – керівник КП ЛОР «Телерадіокомпанія «Перший західний»;
7. Про розгляд проєкту рішення Львівської обласної ради № 600-ПР від 
18.05.2022 «Про забезпечення відкритості та прозорості діяльності Львівської 
обласної ради» (ініціатива депутатської фракції політичної партії                                  
«За майбутнє»).
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; 
8. Протокольне доручення за підсумками засідання президії від 
07.06.2022 щодо розгляду проєкту рішення № 610-ПР від 06.06.2022 «Про 
інформацію щодо організації освітнього процесу в закладах освіти Львівської 
області у 2022-2023 навчальному році».
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; 

РІЗНЕ

Заступник голови постійної комісії                              Ростислав ДОБОШ


