
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 30
засідання постійної комісії з питань інженерного, житлово-

комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного 
комплексу (у режимі відео -, аудіоконференції)

12 жовтня 2022 року 9 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: 
С. Куйбіда – директор департаменту економічної політики Львівської обласної 
військової адміністрації;
І. Нос – заступник директора департаменту фінансів Львівської обласної 
військової адміністрації.

3. Про протокольне доручення за підсумками робочої зустрічі з 
перевізниками, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення від 
30.08.2022 (ПДВн-15 від 15.09.2022).

3.1. Лист постійної комісії з питань євроінтеграції, міжнародного та 
міжрегіонального співробітництва від 21.09.2022 № К114вн-6 про розгляд 
протокольного доручення.

3.2. Інформація Львівської митниці ДФС від 15.09.2022 № 7.4-1/21/13/17923 
(вх № 02-2348 від 15.09.2022) про виїзне засідання постійної комісії до пунктів 
пропуску на кордоні.
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3.3. Лист постійної комісії з питань діяльності агропромислового 
комплексу, підприємництва та інвестицій від 30.09.2022 № К109вн-15 про 
розгляд протокольного доручення.

4. Про дорожнє господарство та транспорт.
4.1. Звернення генерального директора «WEST TOURS OF UKRAINE» 

О. Кревського від 02.05.2022 № 212 (вх № 02-1356 від 02.05.2022) щодо 
капітального ремонту автомобільної дороги с. Туринка – с. Деревня – с. Кулява 
Жовківської ОТГ Львівської області та налагодження роботи перевізників на 
зазначеному маршруті.

4.2. Звернення Львівської дирекції залізничних перевезень від 19.09.2022 
№ ДНЛ-434 (вх № 02-2395 від 21.09.2022) щодо врахування в бюджеті 
Львівської області на 2023 рік компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян приміським залізничним транспортом. 

4.3. Звернення Журавненської селищної ради від 20.09.2022 № 1140 
(вх № 02-2388 від 20.09.2022) та від 26.09.2022 № 1164 (вх № 02-2449 від 
27.09.2022) щодо критичного стану автомобільних доріг загального 
користування на території Журавненської селищної територіальної громади.

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

5.1. Колективні звернення жителів м. Стебник (вх № 01-КО-616 від 
19.08.2022 та № 01-КО-627 від 29.08.2022 ) щодо врегулювання питання надання 
дозволів на встановлення індивідуального опалення мешканцям 
вул. Винниченка у м. Стебник.

5.2. Лист генерального директора ТзОВ «СКБ-ХХІ» Дмитра Бондара від 
22.08.2022 № 30/08 (вх № 02-2168 від 25.08.2022) з пропозицією розглянути 
вітчизняну технологію знезараження та сортування твердих побутових відходів 
(ТПВ), що передбачає на першому етапі хіміко-термічне знезараження та сушку 
відходів для полегшення їх подальшого механічного та ручного сортування.

5.3. Колективне звернення мешканців сіл Бір-Кунинський, Кунин, Пили та 
Зарище Добросинсько-Магерівської територіальної громади Львівського району 
(від 29.08.2022 № 01-КО-628) щодо припинення проектних робіт з будівництва 
сміттєвого заводу та полігону ТПВ в межах с. Бір-Кунинський Добросинсько-
Магерівської громади.

5.4.Звернення Поморянської селищної ради від 08.09.2022 № 495 (вх № 02-
2292 від 08.09.2022) про виділення коштів на погашення заборгованості по 
договору № 1 про закупівлю робіт за державні кошти від 23.07.2020 року 
«Реконструкція вуличного освітлення в смт. Поморяни Золочівського району 
Львівської області».

5.5.Колективне звернення мешканців вул. Винниченка і Котляревського у 
м. Бібрка від 19.09.2022 № 01-КО-660 щодо врегулювання питання подачі газу 
до індивідуальних житлових будинків.
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6. Різне.
6.1. Інформація Служби автомобільних доріг у Львівській області від 

31.08.2022 № 03-2486/08-04 (вх № 02-2252 від 05.09.2022) щодо встановлення 
додаткового пішохідного переходу на автомобільній дорозі Т 14-02 Східниця –  
Пісочна в с. Опори.

6.2. Звернення керівника Львівського регіонального офісу БФ «Право на 
Захист» О. Грекової від 18.08.2022 № 954 ( вх № 02-2129 від 18.08.2022) щодо 
заходів благоустрою, функціонування сервісної зони перед МПП «Краківець», 
«Шегині», «Рава-Руська».

6.3. Звернення генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт 
«Львів» ім. Данила Галицького» Т. Романової від 10.08.2022 № 967/01.01-16 
(вх № 02-2188 від 29.08.2022) щодо будівництва на приаеродромній території 
аеродрому «Львів».

6.4.Про протокольне доручення за підсумками апаратної наради в голови 
обласної ради від 19.09.2022 (№ ПДВн-16 від 21.09.2022).

6.5.Депутатське звернення народного депутата України Корявченкова Юрія 
Валентиновича від 20.09.2022 № 248д/9/15-2022/158176 (вх № 02-2392 від 
20.09.2022) щодо проведення консультацій із зацікавленими сторонами.

Заступник голови комісії         Тарас ПОДВІРНИЙ


