ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
Постійна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування
ПРОТОКОЛ № 23
від 6 квітня 2022 року
Засідання розпочалося о 15.30
Засідання закінчилось о 16.00
Присутні: В. Кирилич, І. Кравець (відео-трансляція ZOOM), Я. Пелиховський.
Відсутній: Л. Зубач.
Присутні від обласної ради:
В. Чабада – радник відділу пресслужби;
Я. Нурко-Матвіїшин – радник відділу роботи та взаємодії з органами місцевого
самоврядування управління адміністративного забезпечення діяльності ради;
Ю. Столяр – представник апарату фракції ПП «Європейська Солідарність» в
обласній раді.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про участь в Регіональній програмі розвитку містобудівного кадастру та
просторового планування на 2021 – 2025 роки у 2022 році:
2.1. Лист Жидачівської міської ради (вх № 02-1135 від 25.02.2022) щодо
проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів м. Жидачів,
с. Вільхівці, с. Бережниця та завершення робіт з розроблення генерального плану
с. Іванівці.
2.2. Лист Рудківської міської ради (вх № 02-1007 від 18.02.2022) щодо
розроблення генеральних планів населених пунктів с. Чайковичі, с. Колбаєвичі,
с. Вишня і с. Яремків.
2.3. Лист Ходорівської міської ради (вх № 02-1172 від 16.03.2022) щодо виділення
коштів на нормативну грошову оцінку земель в розмірі 200, 0 тис. грн та
розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної
громади 500, 0 тис. грн.
2.4. Лист Комарнівської міської ради (вх № 02-1144 від 14.03.2022) щодо розробки
технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів: с. Підзвіринець, с. Лівчиці, с. Грабино, с. Тулиголове, м. Комарно, с. Нове
Село, с. Березець, с. Монастирець, с. Поляна, с. Мости, с. Тершаків, с. Татаринів,
с. Паланики.
3. Інформація департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської
облдержадміністрації про кількість поданих заявок від місцевих рад територіальних
громад Львівщини на участь в Регіональній програмі розвитку містобудівного
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кадастру та просторового планування на 2021 – 2025 роки у 2022 році по кожному
заходу.
Інформує: О. Василько.
4. Звернення голови Залізничної районної організації Української спілки Ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) м. Львова А. Чеботаря (вх № 02-1073 від
22.02.2022) щодо обговорення земельних, соціальних, житлових і реабілітаційних
питань ветеранів Афганістану.
5. Лист департаменту фінансів Львівської облдержадміністрації (вх № 02-1052 від
21.02.2022) з інформацією щодо уточненого розпису доходів і видатків на 2022 рік
за загальним і спеціальним фондами районних бюджетів області.
6. Різне.
1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: взяти порядок денний за основу і погодити в цілому без змін.
2. СЛУХАЛИ: Про участь в Регіональній програмі розвитку містобудівного
кадастру та просторового планування на 2021 – 2025 роки у 2022 році:
2.1. Лист Жидачівської міської ради (вх № 02-1135 від 25.02.2022) щодо
проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів м. Жидачів,
с. Вільхівці,
с. Бережниця та завершення робіт з розроблення генерального
плану с. Іванівці.
2.2. Лист Рудківської міської ради (вх № 02-1007 від 18.02.2022) щодо
розроблення генеральних планів населених пунктів с. Чайковичі, с. Колбаєвичі,
с. Вишня і
с. Яремків.
2.3. Лист Ходорівської міської ради (вх № 02-1172 від 16.03.2022) щодо виділення
коштів на нормативну грошову оцінку земель в розмірі 200, 0 тис. грн та
розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної
громади 500, 0 тис. грн.
2.4. Лист Комарнівської міської ради (вх № 02-1144 від 14.03.2022) щодо розробки
технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів: с. Підзвіринець, с. Лівчиці, с. Грабино, с. Тулиголове, м. Комарно, с. Нове
Село, с. Березець, с. Монастирець, с. Поляна, с. Мости, с. Тершаків, с. Татаринів,
с. Паланики.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, Я. Пелиховський, І. Кравець.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома та скерувати для опрацювання в
департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної військової
адміністрації з метою подальшого формування переліків для участі в Регіональній
програмі розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 –
2025 роки у 2022 році.
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3. СЛУХАЛИ: Інформація департаменту архітектури та розвитку
містобудування Львівської облдержадміністрації про кількість поданих
заявок від місцевих рад територіальних громад Львівщини на участь в
Регіональній програмі розвитку містобудівного кадастру та просторового
планування на 2021 – 2025 роки у 2022 році по кожному заходу.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: у зв’язку з відсутністю запрошеного представника департаменту
перенести розгляд питання на наступне засідання постійної комісії.
4. СЛУХАЛИ: Звернення голови Залізничної районної організації Української
спілки Ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) м. Львова
А. Чеботаря (вх № 02-1073 від 22.02.2022) щодо обговорення земельних,
соціальних, житлових і реабілітаційних питань ветеранів Афганістану.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
4.1. Інформацію взяти до відома.
4.2. Звернутись до голів Кам’янка-Бузької міської ради Львівського району (О.
Омелян), Сколівської міської ради Стрийського району (М. Романишин),
Городоцької міської ради району Львівського району (В. Ременяк), Славської
селищної ради Стрийського району (В. Бега), Щирецької селищної ради Львівського
району (О. Василишин) щодо надання інформації про розгляд заяв ветеранів
Залізничної районної організації Української спілки Ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів) м. Львова.
5. СЛУХАЛИ: Лист департаменту фінансів Львівської облдержадміністрації
(вх № 02-1052 від 21.02.2022) з інформацією щодо уточненого розпису доходів
і видатків на 2022 рік за загальним і спеціальним фондами районних
бюджетів області.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
6. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, Я. Нурко-Матвіїшин, Я. Пелиховський, І. Кравець.
В. Кирилич – запропонував розглянути Закон України «Про внесення змін до
Законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про правовий
режим воєнного стану» щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного
стану», прийнятий 24.03.2022 Верховною Радою України і, станом на сьогодні, не
підписаний Президентом України.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
Голова постійної комісії

Володимир КИРИЛИЧ

Секретар постійної комісії

Ярослав ПЕЛИХОВСЬКИЙ

