
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 27

засідання постійної комісії з питань інженерного, житлово-
комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного 

комплексу 
14 квітня 2022 року 10.00 год., каб. 329

Склад комісії:
Козловський Григорій Петрович – голова комісії
Подвірний Тарас Михайлович – заступник голови комісії
Доскіч Юрій Юрійович – секретар комісії
Чолій Тарас Богданович 
Баран Василь Степанович 
Буба Євген Іванович
Дума Андрій Романович
Мазур Юрій Миколайович
Миляник Захар Богданович
Панькевич Олег Ігорович
Стечак Світлана Степанівна

1. Про порядок денний засідання  постійної комісії.
2. Протокольне доручення робочої наради з головами постійних комісій 

Львівської обласної ради від 06.04.2022 (вх № ПДВн-4 від 08.04.2022) про 
напрацювання пропозицій з метою розробки Стратегії щодо адаптації 
базових галузей Львівщини до умов воєнного стану та в післявоєнний 
період.

3. Про дорожнє господарство та транспорт.
3.1. Звернення Пустомитівської міської ради від 02.02.2022 № 02-08/257 

(вх № 02-835 від 11.02.2022) щодо реконструкції дороги на вул. Радоцинська в 
м. Пустомити Львівської області.

3.2. Звернення мешканців села Романова Львівський район (контактна особа 
Богдан Гудз) від 11.02.2022 (вх № 01-КО-280 від 11.02.2022) щодо капітального 
ремонту дороги С 141211 Старе Село – Коцурів – Затемне.

3.3. Звернення Рудківської міської ради від 14.02.2022 №№ 191/02-16 
189/02-16 (вх №№02-855, 02-856 від 14.02.2022) щодо капітального ремонту 
автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140327 
Вишня – Градівка.

3.4.Звернення Новояворівської міської ради від 09.02.2021 № 665/10 
(вх № 02-867 від 14.02.2022) щодо капітального ремонту дороги по 
вул. Центральна в с. Мужиловичі Яворівського району Львівської області.

3.5.Звернення Грабовецько-Дулібівської сільської ради від 11.02.2022 № 02-
01/137 (вх № 02-973 від 17.02.2022) щодо ремонту дороги загального 
користування С141801 Довголука – Конюхів у 2022 році.
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3.6.Звернення Грабовецько-Дулібівської сільської ради від 11.02.2022 № 02-
01/139 (вх № 02-972 від 17.02.2022) щодо капітального ремонту дороги по 
вул. Гасина в с. Конюхів Стрийського району.

3.7.Звернення Грабовецько-Дулібівської сільської ради від 11.02.2022 № 02-
01/140 (вх № 02-971 від 17.02.2022) щодо капітального ремонту дороги С141819 
Конюхів – Гірне.

3.8.Звернення комісії дорожнього господарства, транспорту і зв’язку 
громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації від 15.02.2022 
№ 21/02 (вх № 02-891 від 15.02.2022) щодо фінансування пільгових перевезень у 
Львівській області та інших проблем у галузі пасажирських перевезень 
автомобільним транспортом.

3.9.Звернення голови Куликівської селищної ради Л. Бови від 10.01.2022 
№ 02-21/52 (вх № 02-122 від 10.01.2022) щодо переліку першочергових об’єктів, 
які потребують капітального ремонту у 2022 році.

3.10. Звернення старости с. Мостиська Другі І. Буць від 28.01.2022 № 02-
18/04 (вх № 02-593 від 31.01.2022) щодо фінансування проєкту «Капітальний 
ремонт дороги по вул. Машиністів у с. Мостиська Другі Мостиського району 
Львівської області».

3.11. Звернення депутата обласної ради Й. Ситника від 21.02.2022 № Д-
17вн*-46 про внесення до переліку об’єктів капітального та поточного 
середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, ремонт яких планується проводити у 2022 році за рахунок коштів 
державного і обласного бюджету Львівської області.

3.12. Інформація Головного управління Національної поліції у Львівській 
області від 07.02.2022 № 136/02/15-22 (вх № 02-812 від 10.02.2022) щодо 
виявлення нелегальних пасажирських перевезень на території Львівської 
області.

3.13. Інформація Львівської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку 
та телебачення від 10.02.2022 № 51а/2-06 щодо діяльності Львівської філії 
Концерну РРТ.

3.14. Звернення старости Скнилівського старостинського округу від 
14.02.2022 № 39 (вх № 02-1121 від 23.02.2022) щодо поточного ремонту дороги 
по вул. Лесі Українки у с. Скнилів.

3.15. Звернення мешканки с. Гори Львівського району Л. Лісецької від 
12.02.2022 (вх № 01-Л-371 від 23.02.2022) щодо капітального ремонту 
комунальної дороги загального користування місцевого значення С140671 Гори 
– Зіболки.

3.16. Звернення мешканця м. Львова Р. Модного від 14.02.2022 (вх № 01-
М-373 від 23.02.2022) щодо капітального ремонту комунальної дороги 
загального користування місцевого значення С140671 Гори – Зіболки.

3.17. Звернення Жовківської міської ради від 10.02.2022 № 03-06/459 
(вх № 02-1081) щодо капітального ремонту комунальної дороги загального 
користування місцевого значення С140671 Гори – Зіболки.
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3.18. Депутатське звернення Ю. Холода від 24.02.2022 № Д-17вн*-58 про 
включення доріг обласного та місцевого значення до переліку об’єктів на 
фінансування у 2022 році, зокрема щодо капітального ремонту дороги по 
вул. Шевська, пл. Івана Франка, вул. Щирецька в м. Комарно.

4. Про житлово-комунальне господарство та паливно-енергетичний 
комплекс

4.1.Звернення Рудківської міської ради від 14.02.2022 № 182/02-16 (вх № 02-
861 від 14.02.2022) щодо будівництва каналізаційного колектора від с. Вишня 
Самбірського району.

5. Різне.
5.1. Звернення співголови ГО «Кримські татари Львівщини» Р. Еміралієва 

від 05.04.2022 № 5/13 (вх № 02-1250 від 06.04.2022) щодо підтримки в питанні 
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Заступник голови комісії         Тарас ПОДВІРНИЙ
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