ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
Постійна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування
ПРОТОКОЛ № 24
від 26 травня 2022 року

Засідання розпочалося о 14.00
Засідання закінчилось о 15.00
Присутні: В. Кирилич, І. Кравець (відео-трансляція ZOOM), Я. Пелиховський.
Відсутній: Л. Зубач.
Запрошені (відео-трансляція ZOOM):
С. Охотнік – голова ГО «Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і
аудиторів» і виконавчий директор БО «Благодійний фонд «Батьки для
України»;
С. Науменко – представник ГО «Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і
аудиторів» і виконавчий директор БО «Благодійний фонд «Батьки для
України», адвокат, волонтер.
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 напрацювання пропозицій до Стратегії щодо адаптації в галузі місцевого
самоврядування та містобудування Львівщини до умов воєнного стану та в
післявоєнний період (розпорядження №143 від 02.05.2022).
Запрошені: С. Куйбіда, О. Василько
3. Листи голови ГО «Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів»
(вх № 02-1282 від 14.04.2022) і БО «Благодійний фонд «Батьки для України» (вх № 021326 від 26.04.2022) щодо сприяння в реалізації на Львівщині благодійної соціальної
програми «Батьки для України» в частині визначення і надання в користування
громадської організації на безоплатній основі вільних земельних ділянок, що є в
розпорядженні територіальних громад області.
Запрошені: О. Василько, ініціатори.
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4. Звернення мешканців смт Рудне Залізничного району м. Львова (№ 01-КО-486 від
17.05.2022) щодо повернення селищу історичної назви Рудно.
Запрошений: Я. Гасяк.
5. Листи-реагування голів територіальних громад на лист постійної комісії щодо
звернення голови Залізничної районної організації Української спілки Ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) м. Львова А. Чеботаря (вх № 02-1073 від
22.02.2022) стосовно обговорення земельних, соціальних, житлових і реабілітаційних
питань ветеранів Афганістану:
 Лист Щирецького селищного голови (вх № 02-1344 від 28.04.2022);
 Лист Сколівської міської ради (вх № 02-1424 від 16.05.2022);
 Лист Городоцького міського голови (вх № 02-1448 від 20.05.2022).
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 напрацювання пропозицій до Стратегії щодо адаптації в
галузі місцевого самоврядування та містобудування Львівщини до умов
воєнного стану та в післявоєнний період (розпорядження № 143 від 02.05.2022).
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, І. Кравець, Я. Пелиховський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: у зв’язку з вимушеним інтегруванням місцевих громад до умов війни,
ініціювати пропозиції із дотриманням 2-х етапів:
І – АДАПТАЦІЯ, яка вимагає швидкого реагування:
1) Налагодження постачання і надання гуманітарної допомоги для всебічної
підтримки військовослужбовців та їх сімей, а також вимушено переміщених осіб.
2) Напрацювання механізму підготовчих робіт в територіальних громадах до
зимового періоду в умовах воєнного стану:
а) збір інформації по кожній територіальній громаді щодо проблем, котрі можуть
спричинити зрив опалювального сезону в умовах воєнного стану;
б) консолідація фінансового ресурсу обласного і бюджетів територіальних
громад із врахуванням ймовірності росту цін на енергоносії, а також – на
забезпечення умов проживання вимушено переміщених осіб на території
громад Львівщини.
3) Тотальна дерусифікація у населених пунктах області усіх топонімічних назв
населених пунктів, вулиць тощо, що мають відношення до російських діячів чи
пов’язані з російськими подіями.
ІІ етап – ВІДБУДОВА в післявоєнний період:
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1) Створення Агенції з відбудови Львівщини з визначенням керівництва,
наглядової ради, налагодження організаційної структури та пріоритетних
напрямків роботи.
2) Напрацювання механізмів отримання територіальними громадами зовнішніх
кредитів та визначення основних напрямів їх використання: відбудова
інфраструктури, будівництво житла (тимчасового і постійного), залучення
інвестицій в розвиток підприємництва, підтримка соціально-реабілітаційної
сфери.
3. СЛУХАЛИ: Листи голови ГО «Українська асоціація сертифікованих
бухгалтерів і аудиторів» (вх № 02-1282 від 14.04.2022) і БО «Благодійний фонд
«Батьки для України» (вх № 02-1326 від 26.04.2022; вх № 02-1469 від 25.05.2022)
щодо сприяння в реалізації на Львівщині благодійної соціальної програми
«Батьки для України» в частині визначення і надання в користування
громадської організації на безоплатній основі вільних земельних ділянок, що є в
розпорядженні територіальних громад області.
Запрошені: С. Охотнік, С. Науменко.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, С. Охотнік, С. Науменко, І. Кравець, Я. Пелиховський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:
3.1. Інформацію взяти до відома.
3.2. Скерувати листи місцевим радам територіальних громад Львівщини для розгляду
та можливої подальшої співпраці.
4. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців смт Рудне Залізничного району м. Львова (№ 01КО-486 від 17.05.2022) щодо повернення селищу історичної назви Рудно.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, Я. Пелиховський, І. Кравець.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: враховуючи рішення Рудненської селищної ради від 02.09.2019 № 83 і
від 06.12.2019 № 1406, скерувати копію звернення до юридичного відділу обласної
ради стосовіно надання юридичного висновку щодо правомірних подальших дій
обласної ради з урахуванням інтересів громади Рудне.
5. СЛУХАЛИ: Листи-реагування голів територіальних громад на лист постійної
комісії щодо звернення голови Залізничної районної організації Української спілки
Ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) м. Львова А. Чеботаря (вх № 021073 від 22.02.2022) стосовно обговорення земельних, соціальних, житлових і
реабілітаційних питань ветеранів Афганістану:
 Лист Щирецького селищного голови (вх № 02-1344 від 28.04.2022);
 Лист Сколівської міської ради (вх № 02-1424 від 16.05.2022);
 Лист Городоцького міського голови (вх № 02-1448 від 20.05.2022).
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:
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5.1. Інформацію взяти до відома.
5.2. Повідомити ініціаторів звернення про заборону безоплатної передачі земель
державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на
розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі
відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах
воєнного стану».
6. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

Голова постійної комісії

Володимир КИРИЛИЧ

Секретар постійної комісії

Ярослав ПЕЛИХОВСЬКИЙ

