ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
Постійна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування
ПРОТОКОЛ № 25
від 23 червня 2022 року

(відео-трансляція ZOOM)
Засідання розпочалося о 14.00
Засідання закінчилось о 15.20
Присутні: В. Кирилич, І. Кравець (відео-трансляція ZOOM), Я. Пелиховський,
Л. Зубач.
Запрошені:
О. Посипанко – депутат Львівської міської ради.
Присутні від обласної ради:
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу;
В. Чабада – радник відділу пресслужби;
Я. Нурко-Матвіїшин – радник відділу роботи та взаємодії з органами місцевого
самоврядування управління адміністративного забезпечення діяльності ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про перейменування смт Рудне Львівської міської територіальної громади
(колективне звернення мешканців смт Рудне (№ 01-КО-486 від 17.05.2022)) із
врахуванням висновку юридичного відділу обласної ради (№ 07вн-42 від
31.05.2022).
Запрошені: О. Посипанко, І. Соляр, Я. Гасяк.
3. Інформація про здійснені заходи декомунізації і дерусифікації шляхом
перейменування вулиць та інших об’єктів топоніміки населених пунктів у
територіальних громадах Львівщини.
Інформує: І. Кравець.
Запрошений: І. Соляр.
4. Протокольне доручення № ПДПвн-1 від 09.06.2022 за підсумками президії
обласної ради від 07.06.2022 щодо подання кандидатур для нагородження їх
відзнаками Львівської обласної ради до Дня Конституції України.
5. Протокольне доручення № ПДСвн-2 від 20.06.2022 за підсумками ХІІІ чергової
сесії від 14 червня 2022 року щодо розгляду проєктів рішень № 203-ПР від
12.04.2021, № 181-ПР від 15.03.2021; № 609-ПР від 06.06.2022 та надання
пропозицій для узагальнення питання «Про внесення змін до Редакційного статуту,
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі
змінами».
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6. Різне.
6.1.Лист постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації
обласної ради (№ К108вн-16 від 30.05.2022) щодо виділення коштів у 2022 році
з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на захід
«Будівництво каналізаційних мереж міста Глиняни Золочівського району
Львівської області».
6.2.Лист Кабінету Міністрів України (вх № 02-1592 від 17.06.2022) про Закон
України від 12.05.2022 № 2254-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України
щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності».
1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, Л. Зубач.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: взяти порядок денний за основу і погодити в цілому без змін.
2. СЛУХАЛИ: Про перейменування смт Рудне Львівської територіальної
громади (колективне звернення мешканців смт Рудне (№ 01-КО-486 від
17.05.2022)) із врахуванням висновку юридичного відділу обласної ради (№ 07вн42 від 31.05.2022).
Запрошені: О. Посипанко, Я. Гасяк.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, Л. Зубач, Я. Пелиховський, О. Посипанко, Я. Гасяк.
Л. Зубач – зазначив, що після зміни в АТУ Львівщини смт Рудне входить до
складу Львівської територіальної громади, а рішення Львівської міської ради з цього
питання немає, тому вважає недоцільним розгляд питання без такого висновку.
Запропонував скерувати зазначене питання для розгляду в робочу групу щодо
декомунізації топоніміки, що займається перейменуванням вулиць і зокрема
населених пунктів Львівської міської ради. До складу цієї робочої групи входять
фахівці - історики.
В. Кирилич – нагадав про надісланий у 2021 році лист з цього питання у Львівську
міську раду і що питання перейменування селища Рудне розпочалося в обласній раді
у 2020 році. Наголосив на необхідності дотримання процедури підготовки пакету
документів відповідно до чинного на сьогодні Порядку перейменування населених
пунктів, визначеного Положенням про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою Української РСР, затвердженим Указом Президії Верховної
Ради Української РСР від 13.03.1981 № 1654-Х, в частині, що не суперечить
Конституції України.
Я. Гасяк – наголосив, що станом на сьогодні, в нових умовах здійснених змін в
адміністративно-територіальному устрої країни, остаточно не визначено процедуру і
перелік документів, тому при підготовці пакету документів для подання у Верховну
Раду України треба заручитись підтримкою науковців. На його думку, дієвим є шлях
подання проєкту рішення про перейменування населеного пункту, ініціатором якого
є обласна рада.
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О. Посипанко – запропонувала, при підготовці проєкту рішення, взяти до уваги
чинні рішення Рудненської селищної ради від 02.09.2019 № 83 та від 06.12.2019
№ 1406 і не звертатись до Львівської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:
2.1. Підготувати належно оформлений пакет документів про перейменування
населеного пункту Рудне Львівської територіальної громади Львівської області до
Верховної Ради України:
 звернутись до Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича Національної
академії наук України для надання науково-економічного обґрунтування
історичної доцільності;
 до департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної
державної адміністрації для надання схематичної карти місцевості із
зазначенням новоутвореного населеного пункту в разі його найменування;
 до Львівської міської ради повторно скерувати пакет документів для вивчення і
надання позиції міської ради Львівської територіальної громади в частині
перейменування смт Рудне.
2.2. Повернутись до розгляду питання на наступному засіданні комісії, за наявності
необхідних документів для підготовки проєкту рішення обласної ради про
перейменування населеного пункту Рудне Львівської територіальної громади
Львівської області.
3. СЛУХАЛИ: Інформація про здійснені заходи декомунізації і дерусифікації
шляхом перейменування вулиць та інших об’єктів топоніміки населених
пунктів у територіальних громадах Львівщини.
Інформує: І. Кравець.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, І. Кравець, Л. Зубач, Я. Пелиховський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:
3.1. Інформацію взяти до відома.
3.2. Звернутись до місцевих рад територіальних громад Львівщини, що розпочали
процес змін у перейменуванні вулиць, стосовно здійснених ними результатів.
3.3. Звернутись до місцевих рад територіальних громад Львівщини, що не надали
інформацію стосовно виконання Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки» в частині здійснення заходів декомунізації
українського простору, зокрема перейменування вулиць та інших об’єктів топоніміки
населених пунктів.
3.4. Звернутись до Голови Верховної Ради України щодо прискорення прийняття
постанов Верховної Ради України щодо перейменування населених пунктів,
підтриманих рішеннями Львівської обласної ради, зокрема:
- перейменувати село Кавське на Кавсько (рішення від 24.12.2019 № 966 «Про
перейменування населеного пункту Кавське Стрийського району Львівської області);
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- перейменувати село Лозино на село Лозина (рішення від 19.11.2020 № 1116 «Про
перейменування населеного пункту Лозино Лозинської сільської ради Яворівського
району Львівської області»).
4. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення № ПДПвн-1 від 09.06.2022 за підсумками
президії обласної ради від 07.06.2022 щодо подання кандидатур для
нагородження їх відзнаками Львівської обласної ради до Дня Конституції
України.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, І. Кравець, Я. Пелиховський.
ВИРІШИЛИ:
4.1. Погодити кандидатуру волонтера Літинського Святослава Володимировича для
нагородження відзнакою Львівської обласної ради до Дня Конституції України.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
4.2. Погодити кандидатури волонтерів Феника Володимира Орестовича і Висоцької
Кристини Степанівни для нагородження їх відзнаками Львівської обласної ради до
Дня Конституції України.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, не голосував – 1.
4.3. Скерувати перелік погоджених постійною комісією осіб для нагородження голові
обласної ради І. Гримак і постійній комісії з питань законності, депутатської етики,
регламенту та свободи слова обласної ради (Р. Фединяк) для узагальнення.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, не голосував – 1.
5. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення № ПДСвн-2 від 20.06.2022 за підсумками
ХІІІ чергової сесії від 14 червня 2022 року щодо розгляду проєктів рішень №
203-ПР від 12.04.2021, № 181-ПР від 15.03.2021; № 609-ПР від 06.06.2022 та
надання пропозицій для узагальнення питання «Про внесення змін до
Редакційного статуту, затвердженого рішенням Львівської обласної ради від
04.11.2008 № 744, зі змінами».
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, І. Кравець, Я. Пелиховський.
ВИРІШИЛИ:
5.1. Інформацію взяти до відома.
5.2. Підтримати проєкт рішення № 203-ПР від 12.04.2021 «Про внесення змін до
Редакційного статуту, затвердженого рішенням Львівської обласної ради від
04.11.2008 № 744, зі змінами», ініційований постійною комісією з питань культури,
інформаційної політики та промоції обласної ради (С. Шеремета).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, не голосував – 1.
6. СЛУХАЛИ: Різне.
6.1.Лист постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації обласної
ради (№ К108вн-16 від 30.05.2022) щодо виділення коштів у 2022 році з обласного
фонду охорони навколишнього природного середовища на захід «Будівництво
каналізаційних мереж міста Глиняни Золочівського району Львівської області».
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6.2.Лист Кабінету Міністрів України (вх № 02-1592 від 17.06.2022) про Закон України
від 12.05.2022 № 2254-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо
першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності».
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, І. Кравець, Я. Пелиховський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, не голосував – 1.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

Голова постійної комісії

Володимир КИРИЛИЧ

Секретар постійної комісії

Ярослав ПЕЛИХОВСЬКИЙ

