
ПРОЄКТ                                                                
Ініціатива голови обласної 
ради І. Гримак

Про порядок денний 
ХІІІ чергової сесії обласної ради 

Львівська обласна рада VІІІ скликання

ВИРІШИЛА:

Затвердити такий порядок денний ХІІІ чергової сесії Львівської обласної 
ради VІІІ скликання:

1. Про порядок денний ХІІІ чергової сесії обласної ради.
Доповідає: І. Гримак – голова обласної ради.

2. Про депутатські запити.
(509-ПР від 10.01.2022)
Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.

3. Про інформацію Львівської обласної державної адміністрації щодо 
санітарно-епідеміологічної ситуації на території Львівщини, 
проведення вакцинації та заходи реагування у зв’язку з епідемією 
коронавірусу.
(519-ПР від 27.01.2022)
Доповідає: О. Чемерис  – директор департаменту охорони здоров’я 
Львівської облдержадміністрації.
Співдоповідає: Н. Іванченко – в. о. генерального директора ДУ 
«Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України».

4. Про інформацію командира кадру 103 Окремої бригади 
територіальної оборони регіонального управління Сил 



2

територіальної оборони «Захід» щодо створення та формування 
підрозділів сил територіальної оборони у Львівській області.
(518-ПР від 27.01.2022)
Доповідає: В. Курко  – командир кадру 103 Окремої бригади 
територіальної оборони регіонального управління Сил територіальної 
оборони «Захід».
Співдоповідають: Н. Сумало – голова постійної комісії;
Т. Подвірний  –  голова депутатської фракції політичної партії  «За 
майбутнє».

5. Про інформацію начальника Головного управління Національної 
поліції у Львівській області щодо виявлення та попередження 
нелегальних пасажирських перевезень.
(515-ПР від 26.01.2022)
Доповідають: О. Шляховський  – начальник Головного управління 
Національної поліції у Львівській області;
О. Шульга – начальник Відділу державного нагляду (контролю) у 
Львівській області Державної служби України з безпеки на транспорті.
Співдоповідає: Т. Подвірний – заступник голови постійної комісії.

6. Про внесення змін до Регламенту Львівської обласної ради             
VIII скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 22 грудня 
2020 року № 23 (зі змінами).
(587-ПР від 18.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

7. Про затвердження Бюджетного регламенту Львівської обласної ради.
(444-ПР від 06.12.2021)
Доповідає:В. Квурт – голова постійної комісії.

8. Про затвердження Порядку обговорення і внесення на розгляд 
обласної ради обласних (бюджетних) цільових  програм, моніторингу 
та  звітності щодо їх виконання.
(443-ПР від 06.12.2021)
Доповідає:В. Квурт – голова постійної комісії.

9. Про виконання обласного бюджету Львівської області на 2021 рік.
(547-ПР від 10.02.2022)
Доповідає: О.Демків – директор департаменту фінансів Львівської 
облдержадміністрації.
Співдоповідає: В. Квурт  –  голова постійної комісії.

10. Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської 
області на 2022 рік.
(577-ПР від 15.02.2022)
Доповідає: О.Демків – директор департаменту фінансів Львівської 
облдержадміністрації.
Співдоповідає: В. Квурт  –  голова постійної комісії.

11. Про звіт щодо виконання у 2021 році Програми соціально-
економічного та культурного розвитку Львівської області на           
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2021 – 2023 роки.
(526-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: М. Козицький – голова Львівської обласної державної 
адміністрації.
Співдоповідає: В. Квурт  –  голова постійної комісії.

12. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Львівської області на 2021 – 2023 роки.
(576-ПР від 15.02.2022)
Доповідає: С. Куйбіда – директор департаменту економічної політики 
Львівської облдержадміністрації.
Співдоповідає: В. Квурт  –  голова постійної комісії.

13. Про перелік об’єктів спільної власності територіальних громад 
області, що підлягають приватизації способом аукціону.
(582-ПР від 15.02.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради. 
Співдоповідає: М. Седіло – голова постійної комісії.

14. Про затвердження звіту щодо виконання обласної цільової Програми 
розвитку лісового господарства Львівської області на 2017 – 2021 
роки.
(522-ПР від 01.02.2022)
Доповідає: А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління 
лісового та мисливського господарства.
Співдоповідає: В. Свіщов  –  голова постійної комісії.

15. Про затвердження звіту щодо виконання у 2021 році Програми 
охорони навколишнього природного середовища на 2020 – 2025 роки.
(531-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: Р. Гречаник – директор департаменту екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації.
Співдоповідає: В. Свіщов  – голова постійної комісії.

16. Про затвердження звіту щодо виконання у 2021 році Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021 – 2025 роки.
(532-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: І. Туз – директор департаменту з питань цивільного захисту 
Львівської облдержадміністрації.
Співдоповідає: Н. Сумало  –  голова постійної комісії.

17. Про затвердження звіту щодо виконання у 2021 році Комплексної 
програми розвитку культури Львівщини на  2021 – 2025 роки.
(536-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: І. Гаврилюк – директор департаменту з питань культури, 
національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.
Співдоповідає: С. Шеремета  – голова постійної комісії.

18. Про затвердження звіту щодо виконання у 2021 році Програми 
відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних 
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заходів на 2021 – 2025 роки.
(537-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: Д. Посипанко – директор департаменту комунікацій та 
внутрішньої політики Львівської облдержадміністрації.
Співдоповідає: С. Шеремета  –  голова постійної комісії.

19. Про затвердження звіту щодо виконання у 2021 році Регіональної 
програми сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 роки.
(535-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: Д. Посипанко – директор департаменту комунікацій та 
внутрішньої політики Львівської облдержадміністрації.
Співдоповідає: С. Шеремета  –  голова постійної комісії.

20. Про затвердження звіту щодо виконання у 2021 році Програми 
«Охорона, збереження і популяризація історико-культурної 
спадщини у Львівській області  на 2021 – 2025 роки».
(574-ПР від 15.02.2022)
Доповідає: О. Василько – директор департаменту архітектури та 
розвитку містобудування облдержадміністрації.
Співдоповідає: І. Щурко  –  голова постійної комісії.

21. Про затвердження Переліку природоохоронних заходів, фінансування 
яких здійснюється з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2022 році.
(575-ПР від 15.02.2022)
Доповідає: Р. Гречаник – директор департаменту екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації.
Співдоповідає: В. Свіщов  – голова постійної комісії.

22. Про затвердження Переліків об’єктів в рамках реалізації Програми 
розвитку мережі й утримання  автомобільних доріг, організації та 
безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки.
(578-ПР від 15.02.2022)
Доповідає: О. Шуліковський – директор департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації.
Співдоповідає: Т. Подвірний  – заступник голови постійної комісії.

23. Про затвердження переліку місць облаштування спортивних 
майданчиків/споруд на 2022 рік. 
(580-ПР від 15.02.2022)
Доповідає: Р. Хім’як – начальник управління молоді та спорту  Львівської 
облдержадміністрації.
Співдоповідає: Т. Бей – голова постійної комісії.

24. Про внесення змін до рішення Львівської обласної ради від 23 грудня 
2021 року № 339 «Про внесення змін до Програми «Охорона, 
збереження і популяризація історико-культурної спадщини у 
Львівській області на 2021 – 2025 роки».
(579-ПР від 15.02.2022)
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Доповідає: О. Василько – директор департаменту архітектури та 
розвитку містобудування  Львівської облдержадміністрації.
Співдоповідає: І. Щурко – голова постійної комісії.

25. Про внесення змін до Програми підтримки розвитку Пласту у 
Львівській області на 2021 – 2025 роки.
(585-ПР від 16.02.2022)
Доповідає: Р. Хім’як – начальник управління молоді та спорту  Львівської 
облдержадміністрації.
Співдоповідають: Т. Бей – голова постійної комісії;
Р. Добош – голова депутатської фракції політичної партії «Голос».

26. Про внесення змін до Комплексної програми підтримки та розвитку 
сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки.
(584-ПР від 16.02.2022)
Доповідає: Т. Гетьман – директор департаменту агропромислового 
розвитку Львівської облдержадміністрації.
Співдоповідає: Ю. Раделицький  –  голова постійної комісії.

27. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку культури 
Львівщини на  2021 – 2025 роки.
(581-ПР від 15.02.2022)
Доповідає: І. Гаврилюк – директор департаменту з питань культури, 
національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.
Співдоповідає: С. Шеремета  – голова постійної комісії.

28. Про внесення змін до Програми відновлення, збереження 
національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки.
(538-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: С. Шеремета  –  голова постійної комісії.
Співдоповідає: Д. Посипанко – директор департаменту комунікацій та 
внутрішньої політики Львівської облдержадміністрації.

29. Про внесення змін до Програми розвитку лісового господарства 
Львівської області на 2022 – 2026 роки.
(572-ПР від 15.02.2022)
Доповідає: А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління 
лісового та мисливського господарства.
Співдоповідає: В. Свіщов  –  голова постійної комісії.

30. Про затвердження плану роботи Львівської обласної ради на                  
І півріччя 2022 року.
(524-ПР від 07.02.2022)
Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.

31. Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату 
Львівської обласної ради.
(523-ПР від 07.02.2022)
Доповідає: М. Литвинюк  –  керуючий справами обласної ради.

32. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 березня 2021 року             
№ 86.
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(425-ПР від 19.11.2021)
Доповідає: Р. Андрес – в. о. директора департаменту соціального 
захисту населення Львівської облдержадміністрації.
Співдоповідають: М. Іщук  –  голова постійної комісії;
І. Кравець – депутат обласної ради.

33. Про призначення директора комунального закладу Львівської 
обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника 
«Стільське городище».
(525-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради.

34. Про передачу наркозно-дихального апарату у державну власність.
(583-ПР від 15.02.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради. 
Співдоповідає: М. Седіло – голова постійної комісії.

35. Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівське обласне патологоанатомічне бюро» у комунальне 
некомерційне підприємство.
(546-ПР від 10.02.2022)
Доповідають: О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я 
Львівської облдержадміністрації;
Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради.
Співдоповідають: А. Ярмола – голова постійної комісії; 
М. Седіло – голова постійної комісії.

36. Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради 
«Будинок дитини №1 для дітей з ураженням центральної нервової 
системи та порушенням психіки» у комунальне некомерційне 
підприємство.
(544-ПР від 10.02.2022)
Доповідають: О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я 
Львівської облдержадміністрації;
Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради.
Співдоповідають: А. Ярмола – голова постійної комісії; 
М. Седіло – голова постійної комісії.

37. Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради 
«Будинок дитини №2 для дітей з ураженням центральної нервової 
системи та порушенням психіки» у комунальне некомерційне 
підприємство.
(545-ПР від 10.02.2022)
Доповідають: О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я 
Львівської  облдержадміністрації;
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Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради.
Співдоповідають: А. Ярмола – голова постійної комісії; 
М. Седіло – голова постійної комісії.

38. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради 
від 4 червня 2020 року № 1047 «Про деякі питання нарахування 
орендної плати за користування майном спільної власності 
територіальних громад області».
(533-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради. 
Співдоповідає: М. Седіло – голова постійної комісії.

39. Про затвердження проєкту зон санітарної охорони водозабору        
ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”» ділянки 
«Лотатники» Моршинського родовища мінеральних природних 
столових підземних вод, де розташовані джерела №№ 1, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10.
(513-ПР від 20.01.2022)
Доповідає: Р. Гречаник – директор департаменту екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації.
Співдоповідає: В. Свіщов  – голова постійної комісії.

40. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) 
межі міста Броди Бродівської міської ради Золочівського району 
Львівської області.
(514-ПР від 21.01.2022)
Доповідає: О. Василько – директор департаменту архітектури та 
розвитку містобудування  Львівської облдержадміністрації.
Співдоповідає: В. Кирилич – голова постійної комісії.

41. Про перелік пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних 
особистостей, які відзначатимуться на території Львівської області у 
2022 році.
(540-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: С. Шеремета  –  голова постійної комісії.

42. Про Почесну відзнаку Львівської обласної ради «80-річчя від дня 
створення Української повстанської армії».
(541-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: С. Шеремета  –  депутат обласної ради.

43. Про проголошення 2022 року Роком Йосипа Сліпого та Володимира 
Стернюка.
(542-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: С. Шеремета  –  депутат обласної ради.

44. Про заяви Львівської обласної ради.
(586-ПР від 17.02.2022)
Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.
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45. Про звернення Львівської обласної ради.
(516-ПР від 27.01.2022)
Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.

46. Різне.

Голова                                                                                         Ірина ГРИМАК
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