
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

Постійна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування
ПРОТОКОЛ № 28

від  2 лютого 2023 року

(відео-трансляція ZOOM)

Засідання розпочалося о 13.00
Засідання закінчилось о 14.25

Присутні: В. Кирилич, Я. Пелиховський; І. Кравець (відео-трансляція ZOOM),           
Л. Зубач (відео-трансляція ZOOM).

Запрошені: 
О. Василько – директор департаменту архітектури та розвитку містобудування 

Львівської обласної військової адміністрації;
В. Ващук – заступник директора директор департаменту архітектури та розвитку 

містобудування Львівської обласної військової адміністрації;
І. Нос – заступник директора департаменту фінансів Львівської обласної військової 

адміністрації.

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.
Інформує: В. Кирилич.

2. Лист Львівської обласної військової адміністрації (вх № 02-3461 від 08.12.2022)  
щодо інформації про затверджені показники обласного бюджету на 2023 рік, 
відповідно до розпорядження Львівської ОВА від 30.11.2022 № 651/0/5-22ВА «Про 
обласний бюджет Львівської області на 2023 рік».
Інформує: О. Демків.

3. Інформація департаменту архітектури та містобудування Львівської обласної 
військової адміністрації про хід виконання Регіональної програми розвитку 
містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 – 2025 роки, 
відповідно до розпорядження голови Львівської ОВА № 716/0/5-22ВА від 13.12.2022 
в частині виготовлення  землевпорядної документації (НГО земель) і виготовлення 
містобудівної документації та землевпорядної документації (комплексні, генеральні, 
детальні плани тощо).
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Інформує: О. Василько. 

4. Інформація департаменту архітектури та містобудування Львівської обласної 
військової адміністрації за результатами наради з головами територіальних громад 
Львівщини і керівниками уповноважених органів містобудування та архітектури на 
місцях щодо моніторингу стану містобудівної документації на місцевому рівні, 
зокрема про розроблення комплексних планів просторового розвитку та визначення 
необхідності/недоцільності розроблення програм комплексного відновлення своїх 
територій. 
Інформує: О. Василько. 

5. Про підготовку пропозицій постійної комісії з питань розвитку місцевого 
самоврядування обласної ради до плану роботи Львівської обласної ради на І 
півріччя 2023 року (протокольне доручення голови обласної ради від 30.12.2022 № 
Д-125).
Інформує: В. Кирилич.

6. Про напрацювання проєкту рішення «Про заснування відзнаки Львівської 
обласної ради «Почесний громадянин Львівщини» (п. 3 № ПДВн-18 від 27.10.2022).
Інформує: В. Кирилич.

7. Лист Західного офісу Держаудитслужби (вх № 02-78 від 13.01.2023) щодо 
результатів роботи за 2022 рік, зокрема контрольних заходів, проведених в органах 
місцевого самоврядування.
Інформує: В. Кирилич.

8. Лист Державного підприємства «ДІЯ» (вх № 02-97 від 17.01.2022) – відповідь на 
звернення постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування обласної 
ради стосовно функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері 
будівництва. 
Інформує: В. Кирилич.

9. Лист ГС «Громадські ініціативи України» (вх № 02-183 від 27.01.2023) щодо 
участі територіальних громад Львівщини у проєкті «Лабораторії творчого діалогу в 
громадах», спрямованому на посилення діалогу як важливого інструменту місцевого 
самоврядування для врахування потреб різних груп місцевих жителів, представників 
бізнесу, громадських організацій, а також внутрішньо переміщених осіб, які 
проживають у громаді.
Інформує: В. Кирилич.

10. Різне.
10.1. Про закон України від 13.12.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» (законопроєкт              
№ 5655 від 11.06.2021).
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Інформують: Л. Зубач, О. Василько.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1.1. Взяти порядок денний за основу.

ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1.2. Внести до порядку денного в пункт № 10. Різне. питання № 10.2. Лист 
управління майном спільної власності Львівської обласної ради (№ 27 від 
30.01.2023) щодо здійсненої інвентаризації об’єктів освітнього, соціально-
культурного, туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, які належать до 
спільної власності територіальних громад Львівської області, на предмет 
встановлення мораторію на відчуження нерухомого майна. 

ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1.3. Погодити  порядок денний в цілому.

(до засідання комісії доєднався Зубач Л.Л.)
2. СЛУХАЛИ: Лист Львівської обласної військової адміністрації (вх № 02-3461 
від 08.12.2022) щодо інформації про затверджені показники обласного бюджету 
на 2023 рік, відповідно до розпорядження Львівської ОВА від 30.11.2022                              
№ 651/0/5-22ВА «Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік».
Інформує: І. Нос.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, І. Нос, Л. Зубач.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома та використання в подальшій роботі.

3. СЛУХАЛИ: Інформація департаменту архітектури та містобудування 
Львівської обласної військової адміністрації про хід виконання Регіональної 
програми розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 
2021 – 2025 роки, відповідно до розпорядження голови Львівської ОВА                              
№ 716/0/5-22ВА від 13.12.2022 в частині виготовлення  землевпорядної 
документації (НГО земель) і виготовлення містобудівної документації та 
землевпорядної документації (комплексні, генеральні, детальні плани тощо).
Інформує: О. Василько. 
4. СЛУХАЛИ: Інформація департаменту архітектури та містобудування 
Львівської обласної військової адміністрації за результатами наради з 
головами територіальних громад Львівщини і керівниками уповноважених 
органів містобудування та архітектури на місцях щодо моніторингу стану 
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містобудівної документації на місцевому рівні, зокрема про розроблення 
комплексних планів просторового розвитку та визначення 
необхідності/недоцільності розроблення програм комплексного відновлення 
своїх територій. 
Інформує: О. Василько. 
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, О. Василько, В. Ващук.
О. Василько – повідомила про ймовірне фінансування програми впродовж 2023 
року, зокрема розповіла про роботу департаменту з територіальними громадами 
області в частині збору інформації впродовж І кварталу 2023 року для подальшого 
співфінансування в межах програми: виготовлення НГО і оновлення містобудівної 
документації. За результатом формування переліку його буде подано в постійну 
комісію. Інформувала про проблемні питання в частині кадрового забезпечення 
органів містобудування та архітектури в місцевих радах територіальних громад 
Львівщини.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома та використання в подальшій роботі. 

5. СЛУХАЛИ: Про підготовку пропозицій постійної комісії з питань розвитку 
місцевого самоврядування обласної ради до плану роботи Львівської обласної 
ради на І півріччя 2023 року (протокольне доручення голови обласної ради від 
30.12.2022 № Д-125).
Інформує: В. Кирилич.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, В. Ващук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1) Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі міста 

адміністративно-територіальної одиниці – міста Трускавець Трускавецької 
міської ради Дрогобицького району Львівської області (проєкт рішення № 669-
ПР від 21.12.2022) – (лютий-березень).

2) Інформація Львівської обласної військової адміністрації щодо проблемних 
питань, пов’язаних із необхідністю оновлення містобудівної документації та 
кадровим забезпеченням органів містобудування та архітектури в місцевих радах 
територіальних громад Львівщини – (березень-квітень).

3) Інформація Львівської обласної військової адміністрації щодо співфінансування 
заходів із розроблення містобудівної документації в межах Регіональної 
програми розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 
– 2025 роки (зі змінами) – (квітень-травень).

4) Про заснування відзнаки Львівської обласної ради «Почесний громадянин 
Львівщини – (червень-липень).

6. СЛУХАЛИ: Про напрацювання проєкту рішення «Про заснування відзнаки 
Львівської обласної ради «Почесний громадянин Львівщини» (п. 3 № ПДВн-18 
від 27.10.2022).
Інформує: В. Кирилич.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: продовжити доопрацювання над Положенням про заснування 
відзнаки Львівської обласної ради «Почесний громадянин Львівщини», залучивши 
до роботи експертів з числа науковців, громадських діячів тощо.

7. СЛУХАЛИ: Лист Західного офісу Держаудитслужби (вх № 02-78 від 
13.01.2023) щодо результатів роботи за 2022 рік, зокрема контрольних заходів, 
проведених в органах місцевого самоврядування.
Інформує: В. Кирилич.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, Я. Нурко-Матвіїшин, 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома та врахування в подальшій роботі.

8. СЛУХАЛИ: Лист Державного підприємства «ДІЯ» (вх № 02-97 від 17.01.2022) 
– відповідь на звернення постійної комісії з питань розвитку місцевого 
самоврядування обласної ради стосовно функціонування Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва. 
Інформує: В. Кирилич.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, Я. Пелиховський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
8.1. Інформацію взяти до відома.
8.2. Копію листа скерувати в територіальні громади для врахування в подальшій 
роботі та розгляду можливості врегулювання наявних проблемних питань в частині 
отримання від Державної інспекції архітектури та містобудування України дозволів 
на початок будівельних робіт і введення об’єктів в експлуатацію.

9. СЛУХАЛИ: Лист ГС «Громадські ініціативи України» (вх № 02-183 від 
27.01.2023) щодо участі територіальних громад Львівщини у проєкті 
«Лабораторії творчого діалогу в громадах», спрямованому на посилення 
діалогу як важливого інструменту місцевого самоврядування для врахування 
потреб різних груп місцевих жителів, представників бізнесу, громадських 
організацій, а також внутрішньо переміщених осіб, які проживають у громаді.
Інформує: В. Кирилич.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
9.1. Інформацію взяти до відома.
9.2. Копію листа скерувати в територіальні громади (з населенням до 50 000 осіб) 

для ознайомлення із пропозицією взяти участь у зазначеному проєкті 
«Лабораторії творчого діалогу в громадах». 

10. СЛУХАЛИ: Різне.
Інформує: В. Кирилич.
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10.1. Про закон України від 13.12.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» (законопроєкт № 
5655 від 11.06.2021).
Інформують: Л. Зубач, О. Василько.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, Л. Зубач, О. Василько.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 

- підтримати думку Л. Зубача щодо необхідності підготувати на чергову сесію 
обласної ради звернення Львівської обласної ради до  Президента України 
стосовно повернення до Верховної Ради України з пропозиціями (накладення 
вето) Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» (проєкт № 5655 
від 11.06.2021); доручити Л. Зубачу до 15.02.2023 напрацювати проєкт 
звернення. 

Голова постійної комісії                                                 Володимир КИРИЛИЧ 

Секретар постійної комісії                                             Ярослав ПЕЛИХОВСЬКИЙ     


