ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань соціального захисту, прав дітей, людини
та учасників бойових дій
ПРОТОКОЛ № 19
від 24 січня 2021 року
Засідання розпочалося о 13.00
Засідання закінчилося о 16.00
Присутні : М. Іщук – голова постійної комісії,
В. Доманський – заступник голови постійної комісії
Відсутні : О. Фенчин – секретар постійної комісії
Запрошені:
- В. Загайний – заступник голови облдержадміністрації,
- Є. Гірник – перший заступник голови обласної ради,
- І. Кравець – депутат Львівської обласної ради,
- Р. Андрес – т.в.о.директора департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації,
- Г. Надяк – директор КЗ ЛОР «Монастироцький психоневрологічний
інтернат»,
- Н. Олександренко – директор КЗ ЛОР «Грушківський психоневрологічний інтернат»,
- М. Стрюков – директор КЗ ЛОР «Буківський дитячий будинок-інтернат»,
- Є. Сарахман – директор КЗ ЛОР «Созанський психоневрологічний
інтернат»,
- М. Олех – директор КЗ ЛОР «Судововишнянський психоневрологічний
інтернат»,
- Р. Корда – директор КЗ ЛОР «Роздільський дитячий будинок-інтернат»,
- М. Чумак – директор КЗ ЛОР «Підкамінський психоневрологічний
інтернат»,
- О. Хорташко – директор КЗ ЛОР «Лешківський психоневрологічний
інтернат»,
- О. Мандзяк – заступник директора КЗ ЛОР «Поповицький психоневрологічний інтернат»,
- Т. Зозуля – начальник управління майном спільної власності ЛОР.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
1.СЛУХАЛИ : Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук – запропонував затвердити порядок денний №19 в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок денний №19 в цілому.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний постійної комісії.
Інформує: М. Іщук
2. Про розгляд депутатського звернення депутата Львівської обласної
ради Ірини Кравець №Д-17вн-534 від 22.12.2021 щодо розгляду проєкту
рішення «Про внесення змін до Порядку надання і виплати одноразової
грошової допомоги на/за встановлення пам’ятних знаків на могилах
загиблих/померлих учасників АТО (ООС) та Героїв Небесної Сотні».
Інформують: І. Кравець, Р. Андрес
3. Про розгляд п.4, п. 7, п.8 протокольного доручення голови обласної
ради за підсумками Х чергової сесії від 23 грудня 2021 року (№ ПДВн115 від 29.12.2021 ) щодо забезпечення ознайомлення депутатів ЛОР з
переліком завдань, заходів та показників Комплексної програми
соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та
їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної
Сотні на 2021-2025 роки та забезпечення надання соціальної та
психологічної реабілітації учасникам АТО (ООС) та бійцямдобровольцям АТО.
Інформує: Р. Андрес
4. Про розгляд інформації, наданої департаментом соціального захисту
населення Львівської обласної адміністрації щодо проєкту розподілу
капітальних видатків
між підвідомчими установами та проєкту
розподілу коштів обласного бюджету стосовно заходів, які будуть
проведені
департаментом
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації в 2022 році.
Інформує: Р. Андрес
5. Про розгляд звернення Ігоря Стадницького від 22.12.2021 (вх. №01-С2444 від 22.12.2021) щодо виділення коштів для придбання житла.
Інформує: Р. Андрес
6. Про розгляд звернення ГО «Розправлені крила», Центру «Емаус», БУ
«НРЦ «Джерело», ГО «Центр підтримки осіб з психічними розладами
«Дестигма», ГО «Майстерня Мрій», ГО «Турбота в дії», ГО «ЛяршКовчег», ГО «Батьки для батьків» (вх. №01-А-2425 від 16.12.2021) щодо
організації зустрічей з депутатами обласної ради стосовно створення
системи соціальних послуг у громадах регіону.
Інформує:М. Іщук
7. Про розгляд листа Голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів від 10.01.22021 №04-30/102021/385772 щодо розгляду звернення Львівської обласної ради

стосовно компенсації місцевим бюджетам за спожитий газ та
енергоносії, а також за понесені витрати від перевезень пільгових
категорій громадян.
Інформує: М. Іщук
8. Про розгляд листа заступника керівника Офісу Президента України
Ю.Соколовської
(вх. №02-8770 від 28.12.2021) щодо розгляду
звернення Львівської обласної ради стосовно пенсійного забезпечення.
Інформує: М. Іщук
9. Про розгляд листа служби у справах дітей Львівської
облдержадміністрації (вх. №02-8801 від 28.12.2021) щодо інформації
стосовно потенційних одержувачів житла у 2022 році.
Інформує: М. Іщук
10.Про розгляд листа Міністерства соціальної політики України (вх. №02156 від 11.01.2022) щодо компенсації за пільговий проїзд та тарифів на
комунальні послуги.
Інформує: М. Іщук
11.Про розгляд листа Міністерства соціальної політики України (вх. №02155 від 11.01.2022) щодо фінансової підтримки громадських об’єднань
(УТОС та УТОГ).
Інформує: М. Іщук
12.Про розгляд листа Міністерства освіти і науки України від 28.12.2021
№1/22922-21 щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми
потребами на корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних
центрах.
Інформує: М. Іщук
13.Про розгляд п.15 протокольного доручення голови обласної ради
робочої наради з головами постійних комісій Львівської обласної ради
від 3 грудня 2021 року (№Пдвн-111 від 13.12.2021) щодо пропозицій
стосовно функціонування психоневрологічних інтернатів та відділень
підтриманого проживання осіб з психічними розладами в системі
соціального захисту населення. Обговорення за участю керівників
психоневрологічних інтернатів та дитячих будинків-інтернатів.
Інформують: М. Іщук, Т. Зозуля, Р. Андрес, керівники психоневрологічних
інтернатів та дитячих будинків-інтернатів.
14.Різне.
2.СЛУХАЛИ: Депутатське звернення депутата Львівської обласної ради Ірини
Кравець №Д-17вн-534 від 22.12.2021 щодо розгляду проєкту рішення «Про
внесення змін до Порядку надання і виплати одноразової грошової допомоги

на/за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих/померлих учасників
АТО (ООС) та Героїв Небесної Сотні».
ВИСТУПИЛИ: І. Кравець, М. Іщук, В. Доманський, Т. Зозуля. Р. Андрес
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Підтримати депутатське звернення Ірини Кравець (№Д-17 вн-534 від
22.12.2021) щодо внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки
у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців
АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021–2025 роки.
2.2. Рекомендувати департаментові соціального захисту населення
облдержадміністрації (Р. Андрес), управлінню майном спільної власності
обласної ради (Т. Зозуля) спільно з КП ЛОР «Технагляд» напрацювати
пропозиції до Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області
учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин
Героїв Небесної Сотні на 2021–2025 роки (далі – Програма): «У разі відсутності
родичів загиблого/померлого учасника АТО (ООС), бійця-добровольця АТО та
постраждалого учасника Революції Гідності, які протягом 18 місяців з дня
смерті такої особи не звернулись із заявою про бажання скористатись
можливістю отримання компенсації за напрямком «Надання і виплата
одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам’ятних знаків на
могилах загиблих/померлих, учасників АТО (ООС) та Героїв Небесної Сотні»
Програми органи місцевого самоврядування забезпечують встановлення
пам’ятного знака шляхом участі в програмі за напрямком «Виготовлення та
встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих під час АТО (ООС)» або
шляхом отримання компенсації з обласного бюджету, за умови залучення
додаткових коштів з інших бюджетів або позабюджетних коштів.
3.СЛУХАЛИ: Протокольне доручення голови обласної ради за підсумками
Х чергової сесії від 23 грудня 2021 року (ПДВн-115 від 29.12.2021):
3.1. П.4. Спільно з департаментом соціального захисту населення
облдержадміністрації забезпечувати ознайомлення депутатів ЛОР про перелік
завдань, заходів та показників Комплексної програми соціальної підтримки у
Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців
АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки з метою
подальшого інформування та співпраці з учасниками АТО (ООС) та бійцямидобровольцями АТО, а також територіальними громадами.
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук, В. Доманський, Р. Андрес
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: З метою проведення роз’яснювальної роботи стосовно реалізації
у Львівській області Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській
області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також
родин Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки (далі – Програма) КЗ ЛОР
«Будинок воїна» (О. Височанський) постійно проводити роз’яснювальну роботу
з
учасниками АТО (ООС) та бійцями-добровольцями АТО, а також
представниками територіальних
громад. На основі проведеної роботи
напрацьовувати та подавати постійній комісії з питань соціального захисту,

прав дітей, людини та учасників бойових дій пропозиції щодо вдосконалення
реалізації заходів Програми.
3.2. П.7. За результатами проведеної наради створити, за необхідності, робочу
групу щодо вивчення питання забезпечення соціальної та психологічної
реабілітації учасників АТО(ООС) та бійців-добровольців АТО, з урахуванням
індивідуального підходу до кожного окремого випадку (освітні, оздоровчі,
професійні потреби тощо), підготувати проєкт рішення «Про внесення змін до
Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників
АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв
Небесної Сотні на 2021-2025 роки» або розробити окремий проєкт Програми.
П.8.Розглянути на засіданні постійної комісії питання щодо надання
психологічної реабілітації учасникам АТО (ООС) та бійцям – добровольцям
АТО. За результатами розгляду підготувати відповідні пропозиції.
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук, В. Доманський, Р. Андрес . Т. Зозуля
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Департаментові соціального захисту населення облдержадміністрації
(Р.Андрес):
- вивчити питання забезпечення соціальної та психологічної реабілітації
учасників АТО(ООС) та бійців-добровольців АТО, з урахуванням
індивідуального підходу до кожного окремого випадку (освітні, оздоровчі,
професійні потреби тощо) в області та щоквартально 1 квітня 2022, 1 липня
2022, 1 жовтня 2022 року, 1 січня 2023року, інформувати постійну комісію про
стан справ з цього питання,
- активізувати роботу
соціальних служб стосовно соціальної та
психологічної реабілітації учасників АТО(ООС) та бійців-добровольців АТО.
3.3. П.9.Спільно з департаментом соціального захисту населення розглянути на
засіданні постійної комісії питання про 100-відсоткове відшкодування
витрат, пов’язаних із наданням пільг на житлово-комунальні послуги, тверде
паливо та скраплений газ, на послуги зв’язку родинам Героїв небесної Сотні та
учасників АТО (ООС), які загинули. За результатами розгляду підготувати
проєкт рішення «Про внесення змін до Комплексної програми соціальної
підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців
добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки».
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук, В. Доманський, Р. Андрес
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Департаментові соціального захисту населення облдержадміністрації
(Р.Андрес):
- надати інформацію про стан справ щодо забезпечення стовідсоткового
відшкодування витрат, пов’язаних із наданням пільг на житлово-комунальні
послуги, тверде паливо та скраплений газ, на послуги зв’язку родинам Героїв
Небесної Сотні та учасників АТО (ООС), які загинули, до 5 лютого 2022 року.
- підготувати проєкт рішення «Про внесення змін до Комплексної
програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та
їхніх родин, бійців добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на

2021-2025
роки»
стосовно
стовідсоткового
відшкодування
витрат, пов’язаних із наданням пільг на житлово-комунальні послуги, тверде
паливо та скраплений газ, на послуги зв’язку родинам учасників АТО (ООС),
які загинули, та подати на розгляд постійної комісії до 20 лютого 2022 року.
4.СЛУХАЛИ: Інформація, надана департаментом соціального захисту
населення Львівської обласної адміністрації щодо проєкту розподілу
капітальних видатків між підвідомчими установами та проєкту розподілу
коштів обласного бюджету стосовно заходів, які будуть проведені
департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації в 2022
році.
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук, В. Доманський, Р. Андрес
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
4.1.Погодити план заходів департаменту соціального захисту населення
Львівської облдержадміністрації в рамках реалізації Комплексної програми
соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 20212025 роки за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту
населення» на 2022 рік, зокрема:
- заходи з нагоди відзначення Дня українського добровольця – 30,0 тис. грн,
- заходи з відзначення днів пам’яті трагедії на Чорнобильській АЕС – 40,0 тис.
грн,
- заходи з відзначення Дня нечуючих – 30,0 тис. грн.,
- заходи з відзначення Дня захисника України –50,0 тис. грн.,
- заходи з відзначення Міжнародного дня білої тростини –30,0 тис. грн.,
- заходи з відзначення Дня Гідності та Свободи – 20,0 тис. грн.,
- заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю – 50,0
тис. грн.,
- заходи з відзначення Міжнародного дня волонтера – 30,0 тис. грн.,
- «Львівщина соціальна» – 320,0 тис. грн. – конкретні заходи погоджувати з
винесенням на розгляд постійної комісії по мірі потреби.
4.2. Погодити план заходів департаменту соціального захисту населення
Львівської облдержадміністрації в рамках реалізації Комплексної програми
соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 20212025 роки за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту
населення» на 2022 рік, зокрема:
- надання притулку бездомним особам, звільненим з місць позбавлення волі –
400 тис. грн.,
- соціальний супровід особам( сім’ям), які перебувають у складних життєвих
обставинах (робота з кривдниками) – 200, 0 тис.грн.
4.3.Погодити план заходів департаменту соціального захисту населення
Львівської облдержадміністрації в рамках реалізації Комплексної програми
соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин,
бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021-2025
роки, захід «Психологічна підтримка та подолання наслідків травмуючих подій

учасників АТО (ООС) за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального
захисту населення» на 2022 рік, зокрема:
- психологічна підтримка та подолання наслідків травмуючи подій учасників
АТО (ООС) в частині надання послуг алко- та наркозалежних – 400,0 тис. грн.,
- психологічна підтримка та подолання наслідків травмуючи подій учасників
АТО (ООС), членів їх сімей в частині організації паломницьких заходів – 600,0
тис. грн..
5.СЛУХАЛИ: Звернення Ігоря Стадницького від 22.12.2021 (вх. №01-С-2444
від 22.12.2021) щодо виділення коштів для придбання житла.
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук, В. Доманський, Р. Андрес
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
5.1.З метою отримання інформації щодо права на отримання житла скерувати
копію звернення І.Стадницького департаментові соціального захисту населення
Львівської облдержадміністрації (Р. Андрес) для розгляду та подальшого
інформування постійної комісії.
5.2. На основі напрацьованї департаментом соціального захисту інформації
надати відповідь заявнику.
6.СЛУХАЛИ: Звернення ГО «Розправлені крила», Центру «Емаус», БУ «НРЦ
«Джерело», ГО «Центр підтримки осіб з психічними розладами «Дестигма», ГО
«Майстерня Мрій», ГО «Турбота в дії», ГО «Лярш-Ковчег», ГО «Батьки для
батьків» (вх. №01-А-2425 від 16.12.2021) щодо організації зустрічей з
депутатами обласної ради стосовно створення системи соціальних послуг у
громадах регіону.
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук, В. Доманський, Р. Андрес
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
6.1.Підтримати пропозицію щодо інформування депутатів обласної ради про
потреби, механізми, ресурси і практики організації надання якісних послуг для
осіб з інвалідністю згідно з чинним законодавством України та нормами
міжнародного права. Погодити присутність представників громадських
організацій, які опікуються проблемами осіб з інвалідністю, на засіданнях, з
забезпеченням додержання карантинних обмежень. Про дату, час і порядок
денний засідань постійної комісії повідомляти додатково.
6.2.Інформувати заявників про прийняте рішення.
7.СЛУХАЛИ: Лист Голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів від 10.1.22021 №04-30/10-2021/385772 щодо
розгляду звернення Львівської обласної ради стосовно компенсації місцевим
бюджетам за спожитий газ та енергоносії, а також за понесені витрати від
перевезень пільгових категорій громадян.
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук, В. Доманський, Р. Андрес
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

8.СЛУХАЛИ: Лист заступника керівника Офісу Президента України
Ю.Соколовської (вх. №02-8770 від 28.12.2021) щодо розгляду звернення
Львівської обласної ради стосовно пенсійного забезпечення.
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук, В. Доманський, Р. Андрес
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
9.СЛУХАЛИ: Лист служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації
(вх. №02-8801 від 28.12.2021) щодо інформації стосовно потенційних
одержувачів житла у 2022 році.
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук, В. Доманський
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
10.СЛУХАЛИ: Лист Міністерства соціальної політики України (вх. №02-156
від 11.01.2022) щодо компенсації за пільговий проїзд та тарифів на комунальні
послуги.
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук, В. Доманський, Р. Андрес
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
11. СЛУХАЛИ: Лист Міністерства соціальної політики України (вх. №02-155
від 11.01.2022) щодо фінансової підтримки громадських об’єднань (УТОС та
УТОГ).
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук, В. Доманський, Р. Андрес
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
12.СЛУХАЛИ: Лист Міністерства освіти і науки України від 28.12.2021
№1/22922-21 щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами
на корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних центрах.
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук, В. Доманський, Р. Андрес
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
13.СЛУХАЛИ: П.15 протокольного доручення голови обласної ради робочої
наради з головами постійних комісій Львівської обласної ради від 3 грудня
2021 року (№Пдвн-111 від 13.12.2021) щодо пропозицій стосовно
функціонування психоневрологічних інтернатів та відділень підтриманого
проживання осіб з психічними розладами в системі соціального захисту
населення. Обговорення за участю керівників психоневрологічних інтернатів та
дитячих будинків-інтернатів.
ВИСТУПИЛИ: Є. Гірник, В. Загайний, М.Іщук, В. Доманський, Р. Андрес, Т.
Зозуля, М. Олех, М. Чумак, О. Хорташко, Р. Корда, Н. Олександренко, Г.
Надяк. М. Стрюков,Є. Сарахман
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

ВИРІШИЛИ: За результатами розгляду напрацьовано пропозиції:
1. Керівникам комунальних закладів системи соціального захисту:
напрацювати та надати на розгляд постійної комісії їхнє бачення щодо
планів розвитку конкретного комунального закладу та системи соціального
захисту загалом до 01.03.2022 року,
- подати заявки на конкурс проєктів місцевих ініціатив, які стосуються
покращення функціонування комунального закладу.
2. Департаментові соціального захисту населення облдержадміністрації
(Р. Андрес) і управлінню майном спільної власності обласної ради (Т. Зозуля)
напрацювати та надати на розгляд постійної комісії пропозиції щодо критеріїв
оцінювання ефективності роботи керівників комунальних закладів до
01.04.2022 року.
3. Департаментові соціального захисту населення облдержадміністрації
(Р.Андрес) узагальнити та надати на розгляд постійної комісії надану
комунальними закладами потребу кошторисних призначень щодо капітальних
видатків та заходів стосовно пожежної безпеки на 2022 рік до 01.02.2022 року.
Голова постійної комісії

Микола ІЩУК

