
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

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

ПРОТОКОЛ № 26
від 13 вересня  2022 року

м. Львів, каб. 332, 14.00 
Засідання розпочалося о 14.00
Засідання закінчилося о 16.00 
Присутні : М. Іщук – голова постійної комісії,
                    В.  Доманський –  заступник голови постійної комісії.
Відсутні:    О. Фенчин – секретар постійної комісії.
Запрошені:

- Є. Гірник – перший заступник голови Львівської обласної ради,
- Р. Андрес – т. в. о.  директора  департаменту соціального захисту 

населення ЛОВА,
- Ю. Мельникова –  начальник  відділу соціального захисту осіб з 

інвалідністю департаменту соціального захисту населення ЛОВА,
- В. Парубій – голова  ГО «Львівське крайове братство ветеранів 

національно-визвольної боротьби»,
- С. Козак – представник ГО «Львівське крайове братство ветеранів 

національно-визвольної боротьби»,
- Я. Гасяк  начальник юридичного відділу Львівської обласної ради,
- А. Голдун –  начальник відділу  управління майном спільної власності  

ЛОР
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

1.СЛУХАЛИ : Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук – запропонував доповнити порядок денний  
питаннями, які надійшли  після його формування та оприлюднення:

- лист Дмитра Могили  від 8.09.2022 ( вх. №01-М-646 від 08.09.2022) щодо 
пропозиції стосовно можливості надання в тимчасове користування 
об’єктів відумерлої спадщини  внутрішньо-переміщеним особам,

- лист  постійної комісії з питань охорони здоров’я та материнства 
№К105вн-27 від 09.09.2022 щодо питання видачі путівок у КНП ЛОР 
«Лікарня відновного лікування №2 «Центр реабілітації ветеранів ОУН-
УПА «Говерла»,

- лист управління майном спільної власності ЛОР  №53 від 08.09.2022 
щодо функціонування лікарні відновного лікування №2.



ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1.1. Підтримати зміни  до  порядку денного  та доповнити його  питанням:

- п. 6. Про розгляд листа Дмитра Могили  від 8.09.2022 ( вх. №01-М-646 від 
08.09.2022) щодо пропозиції стосовно можливості надання в тимчасове 
користування об’єктів відумерлої спадщини  внутрішньо-переміщеним 
особам,

- доповнити п. 3 розглядом  листів  постійної комісії з питань охорони 
здоров’я та материнства №К105вн-27 від 09.09.2022 щодо питання видачі 
путівок у КНП ЛОР Лікарня відновного лікування №2 «Центр реабілітації 
ветеранів ОУН-УПА «Говерла» та управління майном спільної власності 
ЛОР  №53 від 08.09.2022 щодо функціонування лікарні відновного 
лікування №2.

1.2. Нумерацію питань порядку денного уточнити з врахуванням включення   
вищезазначеного питання.
1.3. Затвердити порядок денний № 26 в цілому.

                                   ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний постійної комісії.

Інформує: М. Іщук
2. Про розгляд звернення Львівського Крайового Братства ветеранів 

національно-визвольної боротьби від 18.08.2022 №18 (вх. №02-2209 від 
31.08.2022) щодо скерування на лікування у КНП ЛОР «Лікарня 
відновного лікування №2 «Центр реабілітації ветеранів ОУН УПА 
«Говерла».

Інформує: М. Іщук, Т. Зозуля, В. Парубій
3. Про виконання доручення голови обласної ради Ірини Гримак №Д-62 від 

02.09.2022 щодо напрацювання порядку скерування осіб пільгових 
категорій на реабілітаційне лікування до КНП ЛОР «Лікарня відновного 
лікування №2 «Центр реабілітації ветеранів ОУН УПА «Говерла» та  
затвердження в установленому порядку, листів  постійної комісії з питань 
охорони здоров’я та материнства №К105вн-27 від 09.09.2022 щодо 
питання видачі путівок у КНП ЛОР Лікарня відновного лікування №2 
«Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА «Говерла» та управління майном 
спільної власності ЛОР  №53 від 08.09.2022 щодо функціонування лікарні 
відновного лікування №2.

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



4. Про звіт щодо виконання  Комплексної програми підтримки 
внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного стану в Україні за 1 
півріччя 2022 року (лист   першого заступника голови Львівської 
обласної військової адміністрації (вх. №02-1983 від 04.08.2022).

Інформує: Р. Андрес.
5. Про розгляд звернення Марти Матвіїв від 15.08.2022 (вх. №01-М-603 

від 15.08.2022) щодо надання переліку документів стосовно надання 
матеріальної допомоги.

Інформує: М. Іщук
6. Про розгляд листа Дмитра Могили  від 8.09.2022 ( вх. №01-М-646 від 

08.09.2022) щодо пропозиції стосовно можливості надання в 
тимчасове користування об’єктів відумерлої спадщини  внутрішньо-
переміщеним особам. 

Інформують: М. Іщук, Я. Гасяк
7. Різне.

2.СЛУХАЛИ: Звернення ГО «Львівське Крайове Братство ветеранів 
національно-визвольної боротьби» від 18.08.2022 №18 (вх. №02-2209 від 
31.08.2022) щодо скерування на лікування у КНП ЛОР «Лікарня відновного 
лікування №2 «Центр реабілітації ветеранів ОУН УПА «Говерла».
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, В. Парубій, Є.Гірник, Р. Андрес, С. 
Козак, А. Голдун.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: 
2.1. Інформацію взяти до відома.
2.2. Враховуючи подальше вивчення  зазначеного вище питання, 
рекомендувати розглянути можливість створення на базі КНП ЛОР «Лікарня 
відновного лікування №2 «Центр реабілітації ветеранів ОУН УПА «Говерла» 
профільного закладу соціального захисту населення (можливо реабілітаційного 
центру), визначивши головним розпорядником коштів департамент соціального 
захисту населення Львівської обласної державної адміністрації   (Р. Андрес).
2.3. З метою здійснення моніторингу  ефективності роботи закладу КНП ЛОР 
«Лікарня відновного лікування №2 «Центр реабілітації ветеранів ОУН УПА 
«Говерла» керівникові закладу (І. Николишин) надати на розгляд постійної 
комісії реєстр отримувачів медичних послуг  у  вказаному закладі в 2021 та 
2022 роках.  

3.СЛУХАЛИ: Доручення голови обласної ради Ірини Гримак №Д-62 від 
02.09.2022 щодо напрацювання порядку скерування осіб пільгових категорій на 
реабілітаційне лікування до КНП ЛОР «Лікарня відновного лікування №2 
«Центр реабілітації ветеранів ОУН УПА «Говерла» та  затвердження в 
установленому порядку.



ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, Є.Гірник, Р. Андрес, А. Голдун.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати управлінню  майном спільної власності 
Львівської обласної ради (Т.Зозуля) та  департаментові  соціального захисту 
населення (Р. Андрес) Львівської обласної військової адміністрації у 
найкоротший термін надати постійній комісії пропозиції щодо функціонування  
КНП ЛОР «Лікарня відновного лікування №2 «Центр реабілітації ветеранів 
ОУН УПА «Говерла» як профільного закладу соціального захисту населення.

4.СЛУХАЛИ: Звіт щодо виконання  Комплексної програми підтримки 
внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного стану в Україні за 1 
півріччя 2022 року (лист   першого заступника голови Львівської обласної 
військової адміністрації (вх. №02-1983 від 04.08.2022).
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: 

Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 
дії воєнного стану в Україні затверджена розпорядженням голови Львівської 
обласної військової адміністрації №24/0/5-22ВА від 11.04.2022. Розмір 
часткової грошової компенсації установам, закладам, організаціям всіх форм 
власності за тимчасове розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб 
на території Львівської  області становить 30 гривень за 1 день 1 особи. На 2022 
рік передбачено 45,0 млн. гривень. За перше півріччя 2022 року виплачено 
3 460 320 гривень. 

Інформацію взяти до відома.

5.СЛУХАЛИ: Звернення Марти Матвіїв від 15.08.2022 (вх. №01-М-603 від 
15.08.2022) щодо надання переліку документів стосовно надання матеріальної 
допомоги.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:
5.1. Скерувати листа Марті Матвіїв  з роз’ясненням щодо виконання  заходу 
Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян 
Львівської області на 2021-2025 роки, затвердженою рішенням обласної ради 
від 18 лютого 202 року №54, стосовно надання матеріальної допомоги.
5.2. Рекомендувати департаментові соціального захисту населення  Львівської 
обласної державної адміністрації (Р. Андрес) напрацювати порядок 
урегулювання питання, пов’язаного з наданням адресної допомоги сім’ям  
військовослужбовців, для подальшого розгляду та 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.

6.СЛУХАЛИ: Лист Дмитра Могили  від 8.09.2022 ( вх. №01-М-646 від 
08.09.2022) щодо пропозиції стосовно можливості надання в тимчасове 
користування об’єктів відумерлої спадщини  внутрішньо переміщеним особам.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, Я. Гасяк, В. Доманський
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:  
6.1. Інформацію взяти до відома.
6.2. Скерувати  копію листа Дмитра Могили  від 8.09.2022 ( вх. №01-М-646 від 
08.09.2022) щодо пропозиції стосовно можливості надання в тимчасове 
користування об’єктів відумерлої спадщини  внутрішньо переміщеним особам 
територіальним громадам області відповідно до компетенції.
6.3. Скерувати листа Дмитрові Могилі, інформуючи про прийняте рішення. 

                             
Голова постійної комісії                                                       Микола ІЩУК

Заступник голови постійної комісії                      Володимир ДОМАНСЬКИЙ     


