
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

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

ПРОТОКОЛ № 30
від 21 лютого  2023 року

м. Львів, каб. 332, 14.00 
Засідання розпочалося о 14.00
Засідання закінчилося о 15.50 
Присутні : М. Іщук – голова постійної комісії,
                    В.  Доманський –  заступник голови постійної комісії.

          О.Фенчин – секретар постійної  комісіі.
Запрошені:

- Роман Андрес – т. в. о. директора  департаменту соціального захисту 
населення Львівської ОВА.

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:
- Про розгляд листа Української асоціації районних та обласних рад від 

17.02.2023 (вх. №02-381 від 17.02.2023)  щодо пропозицій чи зауважень 
до структури та змісту наповнення електронного сервісу «єВетеран». 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

- В розділі «Різне» розглянути інформацію департаменту соціального 
захисту населення  Львівської обласної військової адміністрації  щодо 
розмірів заробітних плат працівників  в підвідомчих установах - 
комунальних закладах Львівської обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: 
1.1. Підтримати зміни  до  порядку денного  та доповнити його  питанням:

- п. 18. Про розгляд листа Української асоціації районних та обласних рад 
від 17.02.2023 (вх. №02-381 від 17.02.2023)  щодо пропозицій чи 
зауважень до структури та змісту наповнення електронного сервісу 
«єВетеран».

1.2. Затвердити порядок денний № 30 в цілому.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний постійної комісії.

Інформує: М. Іщук



2. Про розгляд доручення голови Львівської обласної ради І. Гримак від 
30.12.2022 № Д-125 щодо формування плану роботи Львівської обласної ради 
на І півріччя 2023 року.

Інформує: М. Іщук.
3. Про розгляд листа голови Секретаріату Української асоціації районних 

та обласних рад Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування 
Ю. Андрійчука від 10.02.2023 № С 02-15/37 (вх № 02-308 від 10.02.2023) щодо 
надання пропозицій до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16 травня 2014 р. № 523».

Інформують: М. Іщук, Р. Андрес.
4. Про розгляд листа голови Секретаріату Української асоціації районних 

та обласних рад Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування 
Ю. Андрійчука від 18.01.2023 № С 02-07/16 (вх № 02-109 від 19.01.2023) щодо 
переліку актуалізованих послуг, що можуть надаватись ветеранській спільноті.

Інформують: М. Іщук, Р. Андрес.
5. Про розгляд листа голови Секретаріату Української асоціації районних 

та обласних рад Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування 
Ю. Андрійчука від 03.02.2023 № С 02-14/31 (вх № 02-265 від 06.02.2023) щодо 
опрацювання пропозицій для проведення заходів з реалізації ветеранської 
політики на регіональному рівні у 2023 році.

Інформують: М. Іщук, Р. Андрес.
6. Про розгляд листа голови Секретаріату Української асоціації районних 

та обласних рад Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування 
Ю. Андрійчука від 15.02.2023 № С 02-21/45 (вх № 02-361 від 15.02.2023) щодо 
проєкту Комплексної програми соціальної підтримки ветеранів та членів їх 
сімей із завданнями та заходами на 2023 рік.

Інформують: М. Іщук, Р. Андрес.
7. Про розгляд листа генерального директора КНП ЛОР «Львівська 

обласна клінічна психіатрична лікарня» Б. Чечотки від 26.01.2023 № 
125/01.4.19 (вх № 02-185 від 27.01.2023) щодо додаткового фінансування 
лікувально-опікунського відділення підприємства.

Інформують:М. Іщук, Р. Андрес.
8. Про розгляд листа голови Дрогобицької районної громадської 

організації потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС «Захист» В. Шевчука 
від 23.12.2022 № 16 (вх № 02-3649 від 28.12.2022) щодо збільшення 
фінансування в частині забезпечення безкоштовного придбання ліків за 
рецептами лікарів для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.

Інформують: М. Іщук, Р. Андрес.
9. Про розгляд листа засновниці Міжнародного форуму «Золотий мольберт 

слідами Кир Андрея» (БО «Благодійний фонд «Львівська дитяча галерея») 
О. Михайлюк від 24.01.2023 № 23/23-2-3 (вх № 02-155 від 25.01.2023) щодо 
підтримки проєкту «Естафета миру».

Інформують: М. Іщук, В. Лис.



10. Про розгляд листа-відповіді в.о. начальника управління соціального 
захисту населення Львівської районної державної адміністрації О. Кравець від 
28.12.2022 № 01-5/2083 (вх № 02-3660 від 29.12.2022) щодо звернення 
військовослужбовця Олега Пилипенка від 17.11.2022 (вх. №01-П-772 від 
21.11.2022).

Інформує: М. Іщук.
11. Про лист в.о. начальника управління майном спільної власності 

Львівської обласної ради А. Білоуса від 30.01.2023 № 15 щодо інвентаризації 
об’єктів соціально-культурного призначення, які належать до спільної 
власності територіальних громад Львівської області.

Інформує: М. Іщук.
12. Про розгляд колективного звернення громадських організацій 

Червоноградщини (вх № 01-КО-55 від 02.02.2023) щодо розподілу путівок у 
санаторій «Говерла».

Інформують:М. Іщук, Р. Андрес, А. Білоус.
13. Про розгляд листів-відповідей територіальних громад Львівщини щодо 

пропозицій та доповнень до переліку наявних та додаткових адміністративних 
послуг для реалізації у ЦНАП територіальних громад:

13.1. Лист голови Івано-Франківської селищної ради І. Перун від 
28.12.2022 № 04-07/3529 (вх № 02-3657 від 29.12.2022);

13.2. Лист голови Добротвірської селищної ради Т. Келеберди від 
04.01.2023 № 35/04-04/23 (вх № 02-38 від 05.01.2023);

13.3. Лист начальника управління соціального захисту населення 
Самбірської міської ради О. Кілик від 12.01.2023 № 11 (вх № 02-74 від 
13.01.2023);

13.4. Лист Судововишнянського міського голови З. Фольтовича від 
23.01.2023 № 131/03-16 (вх № 02-159 від 25.01.2023);

13.5. Лист секретаря Мостиської міської ради О. Макара від 25.01.2023 
№ 2.18-216 (вх № 02-161 від 25.01.2023);

13.6. Лист голови Добросинсько-Магерівського сільської ради М. Сала від 
25.01.2023 № 154 (вх № 02-169 від 26.01.2023);

13.7.Лист голови Боринської селищної ради О. Юричка від 27.01.2023 
№ 122/02-25 (вх № 02-191 від 27.01.2023);

13.8. Лист Сокальського міського голови С. Касяна від 27.01.2023 № 
231/02-37 (вх № 02-204 від 30.01.2023).

Інформує: М. Іщук.
14. Про розгляд Закону України від 16.11.2022 № 2757-ІХ (№ 12/40-

2022/211224 від 08.12.2022 (вх № 02-3449 від 08.12.2022)) «Про внесення зміни 
до пунктів 2¹ розділу VІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
благодійну діяльність та благодійні організації» щодо вдосконалення порядку 
включення благодійників – фізичних осіб до Реєстру волонтерів 
антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації».

Інформує: М. Іщук.
15. Про розгляд Закону України від 12.01.2023 № 2868-ІХ (№ 12/38-

2023/22850 від 03.02.2023 (вх № 02-245 від 03.02.2023)) «Про внесення змін до 



деяких Законів України щодо впорядкування державних соціальних стандартів 
та державних соціальних нормативів надання послуг у сфері фізичної культури 
і спорту».

Інформує: М. Іщук.
16. Про розгляд Закону України від 12.01.2023 № 2864-ІХ (№ 12/38-

2023/22798 від 03.02.2023 (вх № 02-248 від 03.02.2023)) «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо визнання учасниками бойових дій та особами з 
інвалідністю внаслідок війни, членами сімей загиблих (померлих) Захисників та 
Захисниць України окремих категорій осіб, які брали безпосередню участь у 
здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту 
безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією 
Російської Федерації проти України, та інших питань».

Інформує: М. Іщук.
17. Про розгляд Закону України від 12.01.2023 № 2854-ІХ (№ 12/38-

2023/22746 від 03.02.2023 (вх № 02-252 від 03.02.2023)) «Про приєднання 
України до Марракеського договору про полегшення доступу сліпих, осіб з 
порушеннями зору або іншими обмеженнями з причин інвалідності сприймати 
друковану інформацію до опублікованих творів».

Інформує: М. Іщук.
18. Про розгляд листа Української асоціації районних та обласних рад від 

17.02.2023 (вх. №02-381 від 17.02.2023)  щодо пропозицій чи зауважень до 
структури та змісту наповнення електронного сервісу «єВетеран».

Інформує: М. Іщук.
  19. Різне.

2.СЛУХАЛИ: Доручення голови Львівської обласної ради І. Гримак від 
30.12.2022 № Д-125 щодо формування плану роботи Львівської обласної ради 
на І півріччя 2023 року.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:
2.1. Інформувати голову обласної ради І. Гримак про відсутність станом на 
21.02.2023 пропозицій до переліку основних питань пленарних засідань, які 
пропонуватимуться на розгляд обласної ради в I півріччі 2023 року. 
2.2. Питання на розгляд сесій обласної ради у 2023 році будуть подаватись   
відповідно до їх напрацювання. 

3.СЛУХАЛИ: Лист голови Секретаріату Української асоціації районних та 
обласних рад Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування 
Ю. Андрійчука від 10.02.2023 № С 02-15/37 (вх № 02-308 від 10.02.2023) щодо 
надання пропозицій до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16 травня 2014 р. № 523».



ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

4.СЛУХАЛИ: Лист голови Секретаріату Української асоціації районних та 
обласних рад Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування 
Ю. Андрійчука від 18.01.2023 № С 02-07/16 (вх № 02-109 від 19.01.2023) щодо 
переліку актуалізованих послуг, що можуть надаватись ветеранській спільноті.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

5.СЛУХАЛИ: Лист голови Секретаріату Української асоціації районних та 
обласних рад Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування 
Ю. Андрійчука від 03.02.2023 № С 02-14/31 (вх № 02-265 від 06.02.2023) щодо 
опрацювання пропозицій для проведення заходів з реалізації ветеранської 
політики на регіональному рівні у 2023 році.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:
5.1.  Підтримати пропозиції для проведення заходів з реалізації  ветеранської 
політики на регіональному рівні у 2023 році, запропоновані Українською 
асоціацією районних та обласних рад Всеукраїнської Асоціації органів 
місцевого самоврядування.
5.2. Інформувати  голову Секретаріату Української асоціації районних та 
обласних рад Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування 
Ю. Андрійчука про прийняте рішення.

6.СЛУХАЛИ: Лист голови Секретаріату Української асоціації районних та 
обласних рад Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування 
Ю. Андрійчука від 15.02.2023 № С 02-21/45 (вх № 02-361 від 15.02.2023) щодо 
проєкту Комплексної програми соціальної підтримки ветеранів та членів їх 
сімей із завданнями та заходами на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

7.СЛУХАЛИ: Лист генерального директора КНП ЛОР «Львівська обласна 
клінічна психіатрична лікарня» Б. Чечотки від 26.01.2023 № 125/01.4.19 (вх 
№ 02-185 від 27.01.2023) щодо додаткового фінансування лікувально-
опікунського відділення підприємства.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0



ВИРІШИЛИ:
7.1. Інформацію взяти до відома.
7.2. Скерувати копію листа генерального директора КНП ЛОР «Львівська 
обласна клінічна психіатрична лікарня» Б. Чечотки від 26.01.2023 № 
125/01.4.19 (вх № 02-185 від 27.01.2023)  Львівській обласній військовій 
адміністрації для розгляду та прийняття відповідного рішення з порушеного 
питання.

8.СЛУХАЛИ: Лист голови Дрогобицької районної громадської організації 
потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС «Захист» В. Шевчука від 
23.12.2022 № 16 (вх № 02-3649 від 28.12.2022) щодо збільшення фінансування в 
частині забезпечення безкоштовного придбання ліків за рецептами лікарів для 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:Враховуючи ініціативу  постійної комісії з питань охорони 
здоров’я та материнства щодо скерування копії листа голови Дрогобицької 
районної громадської організації потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС 
«Захист» В. Шевчука від 23.12.2022 № 16 (вх № 02-3649 від 28.12.2022) щодо 
збільшення фінансування в частині забезпечення безкоштовного придбання 
ліків за рецептами лікарів для громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи Львівській обласній військовій адміністрації для 
розгляду та прийняття відповідного рішення з порушеного питання, 
інформацію взяти до відома.

9. СЛУХАЛИ: Лист засновниці Міжнародного форуму «Золотий мольберт 
слідами Кир Андрея» (БО «Благодійний фонд «Львівська дитяча галерея») 
О. Михайлюк від 24.01.2023 № 23/23-2-3 (вх № 02-155 від 25.01.2023) щодо 
підтримки проєкту «Естафета миру».
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:
9.1. Підтримати ініціативу Міжнародного форуму «Золотий мольберт слідами 
Кир Андрея» (БО «Благодійний фонд «Львівська дитяча галерея») щодо 
підтримки проекту «Естафети миру».
9.2. Інформувати заступника керуючого справами М. Туркало щодо прийнятого 
рішення.

10. СЛУХАЛИ: Лист-відповідь в. о. начальника управління соціального 
захисту населення Львівської районної державної адміністрації О. Кравець від 
28.12.2022 № 01-5/2083 (вх № 02-3660 від 29.12.2022) щодо звернення 



військовослужбовця Олега Пилипенка від 17.11.2022 (вх. №01-П-772 від 
21.11.2022).
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

11. СЛУХАЛИ: Лист в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради А. Білоуса від 30.01.2023 № 15 щодо інвентаризації 
об’єктів соціально-культурного призначення, які належать до спільної 
власності територіальних громад Львівської області.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

12.СЛУХАЛИ:Колективне звернення громадських організацій 
Червоноградщини (вх № 01-КО-55 від 02.02.2023) щодо розподілу путівок у 
санаторій «Говерла».
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:
12.1. Інформацію взяти до відома.
12.2. Скерувати копію колективного звернення громадських організацій 
Червоноградщини (вх № 01-КО-55 від 02.02.2023) щодо розподілу путівок у 
санаторій «Говерла» Львівській обласній військовій адміністрації для розгляду 
та прийняття відповідного рішення з порушеного питання.
12.3. Інформувати заявника Василя Лесняка про прийняте рішення.

13. СЛУХАЛИ: Про розгляд листів-відповідей територіальних громад 
Львівщини щодо пропозицій та доповнень до переліку наявних та додаткових 
адміністративних послуг для реалізації у ЦНАП територіальних громад: 13.1. 
Лист голови Івано-Франківської селищної ради І. Перун від 28.12.2022 № 04-
07/3529 (вх № 02-3657 від 29.12.2022); 13.2. Лист голови Добротвірської 
селищної ради Т. Келеберди від 04.01.2023 № 35/04-04/23 (вх № 02-38 від 
05.01.2023); 13.3. Лист начальника управління соціального захисту населення 
Самбірської міської ради О. Кілик від 12.01.2023 № 11 (вх № 02-74 від 
13.01.2023); 13.4. Лист Судововишнянського міського голови З. Фольтовича від 
23.01.2023 № 131/03-16 (вх № 02-159 від 25.01.2023); 13.5. Лист секретаря 
Мостиської міської ради О. Макара від 25.01.2023 № 2.18-216 (вх № 02-161 від 
25.01.2023); 13.6. Лист голови Добросинсько-Магерівського сільської ради М. 
Сала від 25.01.2023 № 154 (вх № 02-169 від 26.01.2023); 13.7.Лист голови 
Боринської селищної ради О. Юричка від 27.01.2023 № 122/02-25 (вх № 02-191 
від 27.01.2023); 13.8. Лист Сокальського міського голови С. Касяна від 
27.01.2023 № 231/02-37 (вх № 02-204 від 30.01.2023).
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.



ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

14. СЛУХАЛИ: Закон України від 16.11.2022 № 2757-ІХ (№ 12/40-2022/211224 
від 08.12.2022 (вх № 02-3449 від 08.12.2022)) «Про внесення зміни до пунктів 2¹ 
розділу VІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про благодійну 
діяльність та благодійні організації» щодо вдосконалення порядку включення 
благодійників – фізичних осіб до Реєстру волонтерів антитерористичної 
операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації».
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

15. СЛУХАЛИ: Закон України від 12.01.2023 № 2868-ІХ (№ 12/38-2023/22850 
від 03.02.2023 (вх № 02-245 від 03.02.2023)) «Про внесення змін до деяких 
Законів України щодо впорядкування державних соціальних стандартів та 
державних соціальних нормативів надання послуг у сфері фізичної культури і 
спорту».
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

16. СЛУХАЛИ: Закон України від 12.01.2023 № 2864-ІХ (№ 12/38-2023/22798 
від 03.02.2023 (вх № 02-248 від 03.02.2023)) «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо визнання учасниками бойових дій та особами з 
інвалідністю внаслідок війни, членами сімей загиблих (померлих) Захисників та 
Захисниць України окремих категорій осіб, які брали безпосередню участь у 
здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту 
безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією 
Російської Федерації проти України, та інших питань».
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

17. СЛУХАЛИ: Закон України від 12.01.2023 № 2854-ІХ (№ 12/38-2023/22746 
від 03.02.2023 (вх № 02-252 від 03.02.2023)) «Про приєднання України до 
Марракеського договору про полегшення доступу сліпих, осіб з порушеннями 
зору або іншими обмеженнями з причин інвалідності сприймати друковану 
інформацію до опублікованих творів».
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.



18. СЛУХАЛИ: Лист Української асоціації районних та обласних рад від 
17.02.2023 (вх. №02-381 від 17.02.2023)  щодо пропозицій чи зауважень до 
структури та змісту наповнення електронного сервісу «єВетеран».
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: 
18.1. Інформацію взяти до відома.
18.2. Інформувати голову Секретаріату Української асоціації районних та 
обласних рад Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування 
Ю. Андрійчука про відсутність пропозицій чи зауважень до структури та змісту 
наповнення електронного сервісу «єВетеран».

19.СЛУХАЛИ: Інформацію т. в. о. директора департаменту соціального 
захисту населення  Львівської обласної військової адміністрації Романа 
Андреса щодо розмірів заробітних плат працівників в підвідомчих установах - 
комунальних закладах Львівської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: 
В 2022 році – середня заробітна плата працівників закладів – 8 500 грн,
В 2023 році – середня заробітна плата працівників закладів – 11 339 грн. 
Збільшено фонд оплати праці в комунальних закладах соціальної сфери  
Львівської обласної ради  на 33,7%.
Інформацію взяти до відома. 

Голова постійної комісії                                                       Микола ІЩУК

Секретар
постійної комісії                                                                      Олег ФЕНЧИН     


