ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 29
засідання постійної комісії з питань інженерного, житловокомунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного
комплексу (у режимі відео -, аудіоконференції)
10.08.2022 року

10 год., каб. 329

Склад 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. Інформація Львівської обласної військової адміністрації від
04.08.2022 № 5/23-7509/0/2-22/1-11 (вх № 02-1983 від 04.08.2022) про стан
виконання у І півріччі 2022 року обласних цільових програм, фінансування
яких здійснюється з обласного бюджету на 2022 рік, за стратегічними цілями
Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років.
Інформують:
О. Шуліковський – директор департаменту дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації;
Б. Кейван – директор департаменту паливно-енергетичного комплексу,
енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської
обласної державної адміністрації;
С. Рудницький – начальник управління транспорту та зв’язку Львівської
обласної державної адміністрації.
3. Про дорожнє господарство та транспорт.
3.1. Інформація Служби автомобільних доріг у Львівській області від
23.06.2022 № 03-1713/08-04 (вх № 02-1720 від 29.06.2022) про розгляд
колективної заяви мешканців сіл Самбірського району щодо ремонту автобусної
зупинки в с. Пиняни на автомобільній дорозі загального користування
державного значення Н-13 Львів – Самбір – Ужгород.
3.2. Інформація департаменту дорожнього господарства Львівської
обласної військової адміністрації від 29.06.2022 № 13-764/0/2-22 (вх № 02-1727

від 30.06.2022) про розгляд звернень щодо необхідності поліпшення стану
автомобільних доріг загального користування Львівської області.
4. Про житлово-комунальне господарство та паливно-енергетичний
комплекс.
4.1. Звернення ГО "Центр організації дозвілля для осіб з особливими
потребами "Тавор" від 30.06.2022 № 25 Б (вх № 02-1748 від 04.07.2022) щодо
питання пільгового безоплатного надання послуг теплопостачання ГО «Центр
організації дозвілля для осіб з особливими потребами «Тавор».
4.2. Звернення КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея
Крупинського» від 10.06.2022 № 01-35/390 (вх № 02-1549 від 10.06.2022) щодо
реконструкції системи теплопостачання та заміни вікон, утеплення фасадів,
дахів, перекриттів у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея
Крупинського».
4.3. Лист-прохання ГО «Газовики Львівщини» від 06.07.2022 № 16
(вх № 02-1774 від 07.07.2022) про залучення представника ГО «Газовики
Львівщини» у процес інвентаризації газових мереж.
5. Різне.
5.1. Інформація АТ «Укрпошта» від 05.07.2022 № 002007001-570-22
(вх № 02-1988 від 04.08.2022) про розгляд звернення Козівської сільської ради
від 10.05.2022 № 389/02-18 щодо збереження відділення поштового зв’язку
с. Плав’я.
Заступник голови комісії

Тарас ПОДВІРНИЙ
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