
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

       постійна комісія  з питань  соціального захисту, прав дітей, людини 
та учасників бойових дій 

ПРОТОКОЛ № 20
від 15 лютого  2022 року

Засідання розпочалося о 14.00
Засідання закінчилося о 17.00 
Присутні : М. Іщук – голова постійної комісії,
                    О. Фенчин – секретар постійної комісії
Відсутні :  В. Доманський –  заступник голови постійної комісії.
Запрошені:

- Р. Андрес – т. в. о. директора  департаменту соціального захисту  
населення облдержадміністрації,

- В. Лис – начальник служби у справах дітей облдержадміністрації,
- Т. Зозуля  – начальник  управління майном спільної власності ЛОР,
- Члени ГО «Щаслива родина» : О. Ярмолюк, О.Крив’як, Г. Непін, І.Рубаха

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
1.СЛУХАЛИ : Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук – запропонував доповнити порядок денний  питанням, 
яке надійшло  після його формування та оприлюднення:
- Лист депутата Т. Подвірного (№Д-17вн-36 від 11.02.2022) щодо проекту 
звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
популяризації та підтримки багатодітної сім’ї, народних і родинних традицій та 
встановлення Дня багатодітної сім’ї в Україні
1.1. Підтримати зміни  до  порядку денного  та доповнити його  питанням:
- п. 12 Про розгляд  листа депутата Т. Подвірного (№Д-17вн-36 від 
11.02.2022) щодо проекту звернення до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо популяризації та підтримки багатодітної сім’ї, 
народних і родинних традицій та встановлення Дня багатодітної сім’ї в Україні
1.2. Нумерацію питань порядку денного уточнити з врахуванням включення   
вищезазначеного питання.
1.3. Затвердити порядок денний № 20 в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок денний №20 в цілому.

                                ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний постійної комісії.

Інформує: М. Іщук
2. Про розгляд листа О. Ільків (вх. № 01-І-260 від 09.02.2022) щодо 

встановлення розміру  доплати до пенсії членам родин Героїв Небесної 
Сотні.

Інформує: Р. Андрес



3. Про пропозиції щодо внесення змін до профільних обласних програм.
Інформує: Р. Андрес   

4. Про розгляд листа КЗ ЛОР «Будинок воїна» (вх. №02-748 від 08.02.2022) 
щодо зміни структури та граничної чисельності закладу.

Інформують:Р. Андрес, М. Іщук, Т. Зозуля

5. Про розгляд листів ЛО ГО «Спілка багатодітних сімей Львівщини 
«Щаслива родина» ( вх. №02-8667 від 22.12.2021) щодо соціального 
захисту багатодітних сімей та постійної комісії з питань інженерного, 
житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-
енергетичного комплексу (№112вн-11 від 20.01.2022) щодо 
врегулювання питання з безкоштовного проїзду для дітей з багатодітних 
сімей.

Інформує: Р. Андрес

6. Про розгляд листа Львівської облдержадміністрації (вх. №02-83 від 
05.01.2022) щодо виконання Регіонального стратегічного плану дій з 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у 
Львівській області на 2018-2026 роки протягом 2021 року.

Інформує: В. Лис

7. Про розгляд листа Івано-Франківської обласної організації «Молода 
Просвіта» (вх. №02-686 від 03.02.2022 ) щодо інформації стосовно дії у 
Львівській області програм, прийнятих обласною радою, для підтримки 
учасників АТО.

Інформує: М. Іщук

8. Про розгляд звернення М. Ронського (вх. №01-р-71) від 20.0.2022) щодо 
пільг для реабілітованих осіб.

Інформує: Р. Андрес

9. Про розгляд листа департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації (вх. №02-740 від 07.02.2022) щодо виплати 
одноразової адресної допомоги Гургулі Юрію Богдановичу – братові 
померлого учасника АТО (ООС) Гургули Тараса Богдановича.

Інформує: Р. Андрес

10.  Про розгляд листа КЗ ЛОР «Підкамінський психоневрологічний 
інтернат» (вх. №02-825 від 11.02.2022) щодо виділення коштів з обласного 
бюджету на капітальні видатки у 2022 році.

Інформує: Р. Андрес

11. Про розгляд листа постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій 
(№К111вн-6 від 11.02.2022) щодо надання кандидатур від постійної комісії 
та профільного департаменту до складу робочої групи по напрацюванню 



пропозицій щодо подальшого функціонування КЗ ЛОР 
«Великолюбінський навчально-реабілітаційний центр I-II ступенів».

Інформує: М. Іщук.

12. Про розгляд листа депутата Т. Подвірного (№Д-17вн-36 від 
11.02.2022) щодо проекту звернення до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо популяризації та підтримки багатодітної сім’ї, 
народних і родинних традицій та встановлення Дня багатодітної сім’ї в 
Україні

Інформує: М. Іщук.

13.Різне.

2.СЛУХАЛИ: Лист О. Ільків (вх. № 01-І-260 від 09.02.2022) щодо 
встановлення розміру  доплати до пенсії членам родин Героїв Небесної Сотні.
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин,  Р. Андрес 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
2.1. Підтримати пропозицію О. Ільків щодо збільшення  доплати до пенсій 
батькам та дружинам  Героїв Небесної Сотні.
2.2. Департаментові соціального захисту населення облдержадміністрації (Р. 
Андрес) напрацювати проєкт рішення обласної ради в частині внесення змін в 
Порядок призначення і  виплати доплати до пенсій батькам та дружинам Героїв 
Небесної Сотні, затвердженим рішенням обласної ради від 16 березня 2021 
року №86. Розмір доплати встановити як  різницю між чотирикратним розміром 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, станом на 1 січня 
року, у якому проводиться виплата, та розміром призначення пенсії за 
відповідний місяць. Перерахунок розміру доплати здійснити з 01.01.2022. 

3.СЛУХАЛИ: Пропозиції щодо внесення змін до профільних обласних 
програм.
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин,  Р. Андрес 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
3.1.1. Погодити внесення змін  до рішення обласної ради від 16 березня 2021 
року №86 «Про затвердження  порядків щодо виконання заходів 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, зокрема: 

Додаток 1
ПОРЯДОК надання і виплати одноразової адресної допомоги родинам, родичі 
яких загинули під час проведення антитерористичної операції (операції 
Об’єднаних сил)



Внести уточнення в назву Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»

Додаток 2
ПОРЯДОК надання та виплати одноразової адресної грошової допомоги 
демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО (ООС), і звільненим особам, 
безпосереднім учасникам АТО (ООС), які захищали суверенітет та 
територіальну цілісність України.
Внести  уточнення у пункт 1, 2:
«Право на отримання допомоги відповідно до цього Порядку мають: 
демобілізовані воїни, звільнені особи, які брали участь в АТО (ООС), які 
повертаються з АТО (ООС) та бійці-добровольці АТО, які зареєстровані та 
проживають у Львівській області».
У пункті 4 встановити останню дату звернення: «до 01 листопада поточного 
року»
Уточнити перелік документів у пункті 4: 
«копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок 
війни».

Додаток 3
ПОРЯДОК призначення і виплати соціальних виплат дітям (пасинкам, 
падчеркам) військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули під 
час участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, отриманих у зоні АТО (ООС), та Героїв Небесної Сотні.

Додати  уточнення у пункті 4: 
«4. У разі призначення соціальної виплати перерахування відповідних коштів 
здійснюється щомісячно на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку, у 
випадку якщо дитина навчається за денною формою навчання в 
загальноосвітньому, професійно-технічному чи вищому навчальному закладі  
І-ІV рівнів акредитації – до закінчення нею навчального закладу, (у тому числі у 
період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів 
та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням 
навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням 
навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців, 
враховуючи, що виплата за зазначений період, здійснюється після 
підтвердження факту продовження навчання), але не довше ніж до досягнення 
дитиною 23 років.» 

Додаток 4
ПОРЯДОК надання і виплати одноразової грошової допомоги на / за 
встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих / померлих учасників АТО 
(ООС) та Героїв Небесної Сотні

Порядок доповнити пунктами 18 та 19 наступного змісту:
«18. У разі відсутності родичів загиблого/померлого учасника АТО (ООС), бійця-
добровольця АТО / постраждалого учасника Революції Гідності, які протягом 18 



місяців з дня смерті такої особи не звернулись із заявою про отримання допомоги, 
орган місцевого самоврядування може забезпечити встановлення пам'ятного знака 
шляхом участі в Комплексній 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 місцевого бюджету або позабюджетних коштів.
19. Рішення щодо надання або відмови в наданні органу місцевого 
самоврядування компенсації на/за встановлення пам’ятного знака на могилі 
загиблого/померлого учасника АТО (ООС) / бійця-добровольця АТО / 
постраждалого учасника Революції Гідності приймається на засіданні 
постійної комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини та 
учасників бойових дій Львівської обласної ради за участі представників 
Львівської обласної державної адміністрації.»

Додаток 5
ПОРЯДОК відшкодування витрат, пов’язаних із наданням пільг на житлово-
комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, на послуги зв’язку 
родинам Героїв Небесної Сотні.

Доповнити пункт 2 абзацом наступного змісту:
«Управління соціального захисту населення районних державних 
адміністрацій, як розпорядник необхідної інформації, на відповідний запит 
виконавчого органу ради, за потреби щомісяця надає виконавчому органу ради 
інформацію щодо розміру пільг з державного бюджету, нарахованих членам 
сімей Героїв Небесної Сотні з дотриманням Закону України «Про захист 
персональних даних».

Додаток 6
ПОРЯДОК надання адресної допомоги на реабілітацію або санаторно-курортне 
лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ, ІІІ груп з числа осіб, які 
брали участь в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил) та 
Революції Гідності

Додати уточнення в перелік документів:
«копію документа, що підтверджує безпосередню участь в 
антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім 
перебуванням у районах антитерористичної операції в період її проведення, 
або копію документа про участь особи в здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення – для одержувачів, з числа учасників антитерористичної операції 
(операції Обʼєднаних сил) (у разі відсутності у посвідченні ветерана війни 
посилання на норму Закону, відповідно до якої установлено статус»).



Додаток 7
ПОРЯДОК компенсації вартості наданих послуг з організації сімейного 
відпочинку поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі поранених бійців-
добровольців АТО) та членів їхніх сімей, батьків, дружин і дітей загиблих та 
померлих учасників АТО (ООС), Героїв Небесної Сотні

Пункт 4 Порядку доповнити новою категорією осіб, які мають право на 
отримання компенсації 
«8) учасники АТО (ООС), визнані такими, що були позбавлені особистої 
свободи внаслідок збройної агресії проти України; члени їх сімей: дружина 
(чоловік) та діти учасника АТО (ООС) віком до 18 років.»

Доповнити підпунктом 7.8 з переліком необхідним документів для доданої 
категорії:
«7.8. Для отримання компенсації одержувачами послуг, передбаченими в 
підпункті 8 пункту 4, крім документів, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 
цього Порядку, додатково подається:
-копія посвідчення учасника бойових дій або копія посвідчення особи з 
інвалідністю внаслідок війни;
-копія документа, який підтверджує безпосереднє залучення до виконання 
завдань антитерористичної операції у районах її проведення, або копія 
документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення або копія витягу 
із наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України про 
залучення особи до проведення антитерористичної операції;
-довідка уповноваженого органу про перебування особи в місцях несвободи 
внаслідок збройної агресії проти України, документ про підтвердження 
участі в АТО (ООС) (із зазначенням строку позбавлення особистої 
свободи), повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи 
та інші документи, які підтверджують факт перебування особи в місцях 
несвободи внаслідок збройної агресії проти України;
-копії документів, що підтверджують родинні стосунки заявника з членами 
його сімʼї, на яких виплачується компенсація.»

Додаток 8 
ПОРЯДОК надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам - 
учасникам АТО (ООС) на вирішення матеріально-побутових проблем
Внести уточнення в назву Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»

Додаток 9
ПОРЯДОК придбання житла для учасників АТО (ООС) та родин Героїв 
Небесної Сотні на умовах спів фінансування

У пункті 1 вилучити  можливість придбання житла за інвестиційними 
договорами: 



«1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати матеріальної допомоги 
на придбання житла (у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на 
первинному та вторинному ринку) або на інвестування в об’єкти житлового 
будівництва відповідно до законів України «Про інвестиційну діяльність» та 
«Про кооперацію» для учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), а також бійців-
добровольців АТО, визнаних Комісією з визнання бійців-добровольців АТО 
відповідно до рішення Львівської обласної ради від 13.09.2016 № 203, та членів 
сімей Героїв Небесної Сотні, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО 
(ООС), визначених абзацом першим  пункту 1 статті 10 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – заявник), на 
умовах співфінансування 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, 
затвердженої відповідним рішенням Львівської обласної ради». 

Дію цього Порядку поширити на нову категорію осіб:
«Членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС), визначених абзацом першим 
 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» (батьки, дружина).»
Доповнити перелік необхідних документів для доданої категорії.

Додаток 10
ПОРЯДОК призначення і виплати доплати до пенсій батькам та дружинам 
Героїв Небесної Сотні.
Збільшити розмір допомоги:

«Розмір допомоги визначається щомісячно та становить різницю між 
чотирикратним розміром прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність станом на 01 січня року, у якому виплачуватиметься 
допомога, відповідно до Закону України про Державний бюджет України на 
відповідний рік, та розміром призначеної пенсії (з урахуванням надбавок, 
доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на 
прожиття, щомісячної державної допомоги та компенсаційних виплат) (далі 
– пенсія) за відповідний місяць».

Додаток 11
ПОРЯДОК надання одноразової адресної грошової допомоги бійцям-
добровольцям АТО з нагоди Дня українського добровольця.

Внести уточнення в назву Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»

3.1.2. Напрацювати проєкт Порядку організації заходів із соціальної та 
професійної адаптації учасників антитерористичної операції (операції 
Об’єднаних сил) (додаток 12).



3.2.1.Погодити внесення  змін до рішення обласної ради від 16 березня 2021 
року №87 «Про затвердження порядків щодо виконання заходів Комплексної 
програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області 
на 2021–2025 роки», зокрема:

Додаток 4 (1).
ПОРЯДОК надання одноразової адресної допомоги на придбання навчального 
приладдя дітям з багатодітних малозабезпечених сімей.

Доповнити пункт 2 після слів «мають діти», словами «яким станом на 01 січня 
поточного року виповнилось 6 років».
Доповнити пункт 4 після слів «без громадянства» словами «полає до 01 травня 
(основні заяви) та до 15 червня відповідного року (додаткові заяви)».
Підпункт 3 в пункті 4 викласти в такій редакці: «довідка про отримання 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, які станом на січень 
поточного року є одержувачами державної  соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям чи інший документ.

Додаток 7 (2).
ПОРЯДОК надання фінансової підтримки громадським обєднанням осіб з 
інвалідністю, ветеранів, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних 
репресій, які виконують соціальні функції, на виконання програм (проєктів, 
заходів) обласного рівня.

Акцентувати в  новій редакції на прив’язці до аналізу діяльності громадського 
об’єднання.
Доповнити пункт 5 відповідність критеріям: «громадське об’єднання 
проводить свою статутну діяльність не менше трьох років до оголошення 
проведення конкурсу».
Підпункт 1 пункту 7 викласти в такій редакції: «організаційне і матеріально-
технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання».
Підпункт 2пункту 7 викласти в такій редакції: «розвиток громадського 
об’єднання».  

Додаток 8 (3).
ПОРЯДОК дофінансування  на конкурсних засадах мікропроєктів громадських 
та благодійних організацій, які фінансуються з різних джерел, щодо 
покращення якості життя соціально незахищених верств населення області.

Доповнити пункт 4, а саме текст оголошення про проведення конкурсу, в 
якому зазначаються «контактні дані відповідальної особи від організатора 
конкурсу для надання додаткової інформації» та граничний обсяг фінансування 
за рахунок бюджетних коштів одного проекту (заходу) встановлює конкурсна 
комісія.
Перший абзац пункту 5 викласти в такій редакції: «Конкурсні пропозиції 
можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, які 



зареєстровані в установленому порядку не менше одного року до оголошення 
проведення конкурсу».
Пункт 7 доповнити «Загальна кількість членів конкурсної комісії повинна мати 
непарну кількість осіб».
Пункт 15 доповнити «Індивідуальні оцінні листи членів конкурсної комісії не 
розміщуються та не надаються для ознайомлення».
В пункті 21 п’ятий абзац викласти в такій редакції:
Переможець конкурсу під час укладання договору може змінити форму 
проведення заходу за умови дотримання пріоритетного завдання, 
адміністративно-територіального рівня виконання (реалізації) проєкту 
(заходу), очікуваних результатів виконання (реалізації) проєкту (заходу).     
Пункт 22  викласти в такій редакції:
«Інститут громадянського суспільства , який визнаний переможцем конкурсу 
у спів фінансуванні проекту (заходу) у розмірі не менш як 15 відсотків 
загальної суми коштів, необхідних для виконання (реалізації) проекту (заходу).
Внесок інституту громадянського суспільства, який визнаний переможцем 
конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, для 
виконання(реалізації) проекту (заходу) може бути як матеріальним, так і 
нематеріальним ресурсом, у тому числі це можуть бути разові, періодичні, 
цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості 
приміщення, техніки, обладнання, проїзду». 

Додаток 10(4).
ПОРЯДОК забезпечення осіб з інвалідністю по зору технічними засобами 
медичної групи з мовним виводом (глюкометри, термометри, тонометри) та 
очними  протезами.

Затвердити в редакції згідно додатку 1 до протоколу. 

3.2.2. Напрацювати проєкт Порядку надання фінансової підтримки на 
придбання меблів та обладнання для будинків/відділень підтриманого 
проживання, які створюються в територіальних громадах та інтернатних 
установах соціальної сфери (додаток 5).

4.СЛУХАЛИ: Лист КЗ ЛОР «Будинок воїна» (вх. №02-748 від 08.02.2022) 
щодо зміни структури та граничної чисельності закладу.
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин,  Р. Андрес 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:Департаментові соціального захисту населення 
облдержадміністрації (Р. Андрес), управлінню майном спільної власності 
обласної ради (Т. Зозуля) та КЗ ЛОР «Будинок воїна» (О. Височанський) 
напрацювати проєкт рішення обласної ради  щодо затвердження структури та 
граничної чисельності КЗ ЛОР «Будинок воїна».

5.СЛУХАЛИ: Лист ЛО ГО «Спілка багатодітних сімей Львівщини «Щаслива 
родина» ( вх. №02-8667 від 22.12.2021) щодо соціального захисту багатодітних 
сімей та постійної комісії з питань інженерного, житлово-комунального 



господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу (№112вн-
11 від 20.01.2022) щодо врегулювання питання з безкоштовного проїзду для 
дітей з багатодітних сімей.
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин,  Р. Андрес 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Департаментові  соціального захисту населення (Р. Андрес), 
департаменту  охорони здоров’я ( О.Чемерис) і управління транспорту та 
зв’язку Львівської обласної державної адміністрації (С. Рудницький) в місячний 
термін  підготувати інформацію про стан справ щодо надання пільг 
багатодітним родинам у Львівській області для подальшого розгляду. 

6. СЛУХАЛИ: Лист Львівської облдержадміністрації (вх. №02-83 від 
05.01.2022) щодо виконання Регіонального стратегічного плану дій з 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Львівській 
області на 2018-2026 роки протягом 2021 року.
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин,  В. Лис 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

7. СЛУХАЛИ: Лист Івано-Франківської обласної організації «Молода 
Просвіта» (вх. №02-686 від 03.02.2022) щодо інформації стосовно дії у 
Львівській області програм, прийнятих обласною радою, для підтримки 
учасників АТО.
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин,  Р. Андрес 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надати відповідь Івано-Франківській обласній організації 
«Молода Просвіта», зазначивши  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.

8. СЛУХАЛИ: Звернення М. Ронського (вх. №01-р-71 від 20.0.2022) щодо 
пільг для реабілітованих осіб.
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин,  Р. Андрес 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
8.1.Скерувати копію звернення М. Ронського (вх. №01-р-71 від 20.0.2022) щодо 
пільг для реабілітованих осіб департаментові соціального захисту населення 
облдержадміністрації (Р. Андрес) для розгляду та інформування постійної 
комісії.
8.2. На основі наданої департаментом соціального захисту населення 
облдержадміністрації  інформації скерувати відповідь М. Ронському.

9. СЛУХАЛИ: Лист департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації (вх. №02-740 від 07.02.2022) щодо виплати одноразової 
адресної допомоги Гургулі Юрію Богдановичу – братові померлого учасника 
АТО (ООС) Гургули Тараса Богдановича.
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин,  Р. Андрес 



ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

10.СЛУХАЛИ: Лист КЗ ЛОР «Підкамінський психоневрологічний інтернат» 
(вх. №02-825 від 11.02.2022) щодо виділення коштів з обласного бюджету на 
капітальні видатки у 2022 році.
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин,  Р. Андрес 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:    Рекомендувати департаментові соціального захисту населення 
облдержадміністрації передбачити з обласного бюджету кошти в сумі 394 390 
гривень для проведення капітального ремонту водонапірної башні із заміною 
резервуару, насосної станції та ремонтом водопроводу КЗ ЛОР «Підкамінський 
психоневрологічний інтернат». 

11.СЛУХАЛИ: Лист постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій 
(№К111вн-6 від 11.02.2022) щодо надання кандидатур від постійної комісії та 
профільного департаменту до складу робочої групи по напрацюванню 
пропозицій щодо подальшого функціонування КЗ ЛОР «Великолюбінський 
навчально-реабілітаційний центр I-II ступенів».
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин,  В. Лис 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
11.1.Делегувати до складу робочої групи по напрацюванню пропозицій щодо 
подальшого функціонування КЗ ЛОР «Великолюбінський навчально-
реабілітаційний центр I-II ступенів» голову постійної комісії з питань 
соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій М. Іщука та 
начальника служби у справах дітей облдержадміністрації В.Лиса.
11.2. Інформувати постійну комісію з питань освіти, науки та інновацій (І. 
Герус) про прийняте рішення.

12.СЛУХАЛИ: Лист депутата Т. Подвірного (№Д-17вн-36 від 11.02.2022) щодо 
проекту звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо популяризації та підтримки багатодітної сім’ї, народних і родинних 
традицій та встановлення Дня багатодітної сім’ї в Україні.
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію скерувати звернення до Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо популяризації та підтримки  
багатодітної сім’ї в Україні.

13.СЛУХАЛИ: Пропозиції департаменту соціального захисту населення 
Львівської облдержадміністрації щодо розподілу капітальних видатків на 2022 
рік.
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ: Погодити пропозиції департаменту соціального захисту 
населення Львівської облдержадміністрації щодо розподілу капітальних 
видатків на 2022 рік:

- Капітальний ремонт даху  КЗ ЛОР «Підбузький геріатричний пансіонат» 
на вул. Шевченка, 12 в смт. Підбуж Дрогобицького району, Львівської 
області» - 1 163 503, 0 грн,

- Придбання 2-х люків протипожежних на горище для корпусів №1 та №3, 
Встановлення системи протипожежного захисту, сигналізації 
передавання тривожних сповіщень, оповіщення та управління 
евакуюванням людей в приміщення гаражів – КЗ ЛОР «Грушківський  
психоневрологічний інтернат» - 160 000,00 грн,

- Капітальний ремонт житлового корпусу №2 та 2а КЗ ЛОР 
«Монастироцький психоневрологічний інтернат» по вул. І. Франка, 30 в 
с. Монастирок Львівської області» - 2 564 681,00 грн,

- Капітальний ремонт житлового приміщення підопічних КЗ ЛОР 
«Лешківський психоневрологічний інтернат» по вул.. Широка, 29 у с. 
Лешків Червоноградського району Львівської області -  500 000,00 грн,

- Капітальний ремонт водонапірної башні із заміною резервуару, насосної 
станції та ремонтом водопроводу КЗ ЛОР «Підкамінський 
психоневрологічний інтернат» - 394 390,00 грн,

- Капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж житлового корпусу  в 
КЗ ЛОР «Ходорівський психоневрологічний інтернат» по вул.. 
Стрийська, 68 в с. Жирова Стрийського району Львівської області» - 
700 000, 00 грн,

- Реконструкція з добудовою евакуаційного виходу з головного корпусу 
будівлі КЗ ЛОР «Созанський психоневрологічний інтернат» 
Самбірського району Львівської області – 830 188,00 грн,

- Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР 
«Роздільський дитячий будинок-інтернат» по вул.. Б. Хмельницького, 
1,смт. Розділ Миколаївського району Львівської області» - 2 307 238,00 
грн.

- Нерозподілені видатки – 600 000,00 грн.    

Голова постійної комісії                                                       Микола    ІЩУК  
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