ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань соціального захисту, прав дітей, людини
та учасників бойових дій
ПРОТОКОЛ № 24
від 14 липня 2022 року
м. Львів, каб. 332, 14.00 ( в режимі
zoom-конференції)
Засідання розпочалося о 14.00
Засідання закінчилося о 15.00
Присутні : М. Іщук – голова постійної комісії,
В. Доманський – заступник голови постійної комісії,
О. Фенчин – секретар постійної комісії
Запрошені: Ю. Тарасюк – начальник сектору департаменту соціального
захисту населення ЛОВА.
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 КЗ ЛОР «Львівський геріатричний пансіонат» (вх №02-1817 від
13.07.2022) щодо сприяння стосовно погодження влаштування визначення меж
земельної ділянки закладу.
1.1.Підтримати зміни до порядку денного та доповнити його питанням:
- п. 6. Про розгляд листа КЗ ЛОР «Львівський геріатричний пансіонат»
(вх №02-1817 від 13.07.2022) щодо сприяння стосовно погодження
влаштування визначення меж земельної ділянки закладу.
1.2.Нумерацію питань порядку денного уточнити з врахуванням включення
вищезазначеного питання.
1.3.Затвердити порядок денний № 24 в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний № 24 в цілому.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний постійної комісії.
Інформує: М. Іщук
2. Про розгляд п.1 та п.2 протокольного доручення голови обласної ради за
підсумками ХІІІ чергової сесії від 14 червня 2022 №ПДСвн-2 від
20.06.2022.
Інформує: М. Іщук
3. Про розгляд листа департаменту соціального захисту населення
Львівської облдержадміністрації №20-2149/0/2-22 від 04.07.2022 (вх.

№02-1767 від 06.07.2022) щодо виплати адресної допомоги на санаторнокурортне лікування учаснику АТО (ООС), учаснику бойових дій в
Афганістані, особі з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, мешканцю м.
Буськ Савчину Юрію Гнатовичу.
Інформує: Р. Андрес
4. По розгляд депутатського запиту М. Кульчицької - Волчко №Д/3-16вн-1
від 21.06.2022 та листа голови постійної комісії з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку обласної ради
№К101вн-5 від
01.07.2022 щодо можливості збільшення фінансового обсягу
«Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій
громадян Львівської області на 2021-2025 роки» в частині надання
одноразової адресної допомоги мешканцям Львівської області, які
потребують матеріальної допомоги.
Інформує: М. Іщук
5. Про розгляд звернення Ільченко Ліни Олександрівни (01-І-520 від
14.06.2022)
щодо
надання
матеріальної
допомоги
родині
військовослужбовця.
Інформує: М. Іщук
6. Про розгляд листа КЗ ЛОР «Львівський геріатричний пансіонат» (вх
№02-1817 від 13.07.2022) щодо сприяння стосовно погодження
влаштування визначення меж земельної ділянки закладу.
Інформує: М. Іщук
7. Різне.
2.СЛУХАЛИ: П.1 та п.2 протокольного доручення голови обласної ради за
підсумками ХІІІ чергової сесії від 14 червня 2022 №ПДСвн-2 від 20.06.2022.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, О. Фенчин, В. Доманський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:
2.1. Інформацію взяти до відома.
2.2. Скерувати листа постійній комісії з питань культури, інформаційної
політики та промоції (С. Шеремета) з пропозицією визначитись щодо
прийняття остаточного рішення стосовно п.2.
3.СЛУХАЛИ: Лист департаменту соціального захисту населення Львівської
обласної військової адміністрації №20-2149/0/2-22 від 04.07.2022 (вх. №02-1767
від 06.07.2022) щодо виплати адресної допомоги на санаторно-курортне
лікування (реабілітацію) учаснику АТО (ООС), учаснику бойових дій в
Афганістані, особі з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, мешканцю м. Буськ
Савчину Юрію Гнатовичу.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, О. Фенчин, В. Доманський, Ю. Тарасюк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0

ВИРІШИЛИ:
3.1. Погодити виплату адресної допомоги на санаторно-курортне лікування
учаснику АТО (ООС), учаснику бойових дій в Афганістані, особі з інвалідністю
внаслідок війни ІІІ групи, мешканцю м. Буськ Савчину Юрію Гнатовичу.
3.2. Департаментові соціального захисту населення ЛОВА (Р. Андрес) при
напрацюванні 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 врахувати зазначені спірні
питання.
4.СЛУХАЛИ: Депутатський запит М. Кульчицької - Волчко №Д/3-16вн-1 від
21.06.2022 та лист голови постійної комісії з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку обласної ради
№К101вн-5 від 01.07.2022 щодо
можливості збільшення фінансового обсягу «Комплексної програми соціальної
підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2021-2025 роки» в
частині надання одноразової адресної допомоги мешканцям Львівської області,
які потребують матеріальної допомоги.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, О. Фенчин, В. Доманський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Розгляд депутатського запиту відтермінувати до настання
відповідного бюджетного періоду.
5.СЛУХАЛИ: Звернення Ільченко Ліни Олександрівни (01-І-520 від
14.06.2022) щодо надання матеріальної допомоги родині загиблого
військовослужбовця.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, О. Фенчин, В. Доманський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Погодити надання матеріальної допомоги родині загиблого
військовослужбовця Ільченка В.В.
6. СЛУХАЛИ: Лист КЗ ЛОР «Львівський геріатричний пансіонат» (вх №021817 від 13.07.2022) щодо сприяння стосовно погодження влаштування
визначення меж земельної ділянки закладу.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, О. Фенчин, В. Доманський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:Разом з юридичним відділом обласної ради напрацювати та
надати на розгляд голови обласної ради проєкт листа Львівській міській раді
стосовно визначення меж земельної ділянки КЗ ЛОР «Львівський геріатричний
пансіонат».
Голова постійної комісії

Микола ІЩУК

Секретар постійної комісії

Олег ФЕНЧИН

