ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань діяльності агропромислового
комплексу, підприємництва та інвестицій
ПРОТОКОЛ № 17
від 23 лютого 2022 року

м. Львів,
каб.307
Засідання розпочалося о 11.00
Засідання закінчилось о 13.00
Присутні члени комісії:
Раделицький Юрій Орестович – голова постійної комісії;
Пилип Степан Романович – заступник голови постійної комісії;
Вороновська Роксоляна Андріївна;
Гагалюк Богдан Миколайович (в режимі аудіоконференції);
Хархаліс Володимир Романович
Відсутні члени комісії:
Фольварочний Юрій Ярославович – секретар постійної комісії;
Козицький Максим Зіновійович;
Сех Ірина Ігорівна – у режимі відеоконференції
Присутні запрошені:
Гетьман Тетяна Петрівна – директор департаменту агропромислового розвитку
Львівської обласної державної адміністрації;
Гринів Орест Богданович – заступник директора – начальник управління
промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту
економічної політики Львівської обласної державної адміністрації;
Табакера Вадим Олександрович – заступник директора – начальник управління
регіонального розвитку департаменту економічної політики Львівської
облдержадміністрації;
Василько Олена Василівна – директор департаменту архітектури та розвитку
містобудування Львівської обласної державної адміністрації;
Древняк Зеновій Романович – голова Львівського обласного фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про порядок денний засідання постійної комісії з питань діяльності
агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій.
2. Про протокольне доручення голови Львівської обласної ради І. Гримак
за підсумками апаратної наради від 24 січня 2022 року (№ ПДВн-1 від
26.01.2022) щодо опрацювання звітів про виконання обласних цільових програм
за 2021 рік та визначення стосовно заслуховування їх на сесії обласної ради.
3.
Про
звіт
щодо
виконання
Програми
підвищення
конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2025 роки за 2021 рік
(лист першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації
А. Годика від 24.01.2022 вх № 02-406).
4. Про звіт щодо виконання Програми сприяння інноваційному та науковотехнологічному розвитку у Львівській області на 2021 – 2025 роки за 2021 рік
(лист першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації
А. Годика від 24.01.2022 вх № 02-406).
5. Про звіт щодо виконання Комплексної програми підтримки та розвитку
сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки за 2021 рік
(лист першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації
А. Годика від 24.01.2022 вх № 02-406).
6. Про звіт щодо виконання Комплексної програми надання житлових
кредитів окремим категоріям громад у Львівській області на 2021 – 2025 роки за
2021 рік (лист першого заступника голови Львівської обласної державної
адміністрації А. Годика від 24.01.2022 вх № 02-406).
7. Про зведену інформацію щодо виконання обласних цільових програм у
2021 році (лист першого заступника голови Львівської обласної державної
адміністрації (від 27.01.2021 вх № 02-497).
8. Про лист голови Львівської обласної державної адміністрації
М. Козицького (вх № 02-950 від 16.02.2021) щодо розгляду проєкту рішення
«Про внесення змін до Комплексної програми підтримки та розвитку сільського
господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки».
9. Про лист-відповідь в. о. начальника Головного управління статистики у
Львівській області М. Кармазина (вх № 02-335 від 20.01.2021) щодо інформації
про ціни на аміачну селітру.
10. Про протокольне доручення голови Львівської обласної ради І. Гримак
за підсумками IX чергової сесії від 7 грудня 2021 року (№ ПДВн-110 від
10.12.2021) щодо підготовки проєкту звернення до Кабінету Міністрів України
стосовно зростання ціни на аміачну селітру.
11. Про протокольне доручення голови Львівської обласної ради І. Гримак
за підсумками X чергової сесії від 23 грудня 2021 року (№ ПДВн-115 від
29.12.2021) щодо розгляду та доопрацювання на засіданні комісії Регіональної
програми інформатизації «Цифрова Львівщина» на 2022 – 2024 роки.
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12. Про лист-відповідь заступника начальника–начальника Управління з
контролю за використанням та охороною земель Головного управління
Держгеокадастру у Львівській області В. Собка (вх № 02-154 від 11.01.2022)
щодо розгляду звернення т. в. о. начальника Кварторно-експлуатаційного
відділу м. Львова Міністерства оборони України А. Косила про вирішення
земельного спору в частині використання земельної ділянки на території
Стрийського району (колишнього Сколівського району) біля с. Орявчик.
13. Про лист першого заступника голови Державної служби України з
питань геодезії, картографії та кадастру А. Мірошниченка (вх № 02-6 від
04.01.2022) щодо окремих питань застосування постанови Кабінету Міністрів
України від 03 листопада 2021 року № 1147.
14. Про звернення депутата обласної ради І. Кравець (вх № Д-17вн-540 від
28.12.2021) щодо розгляду проєкту рішення «Про прозорість діяльності
комунальних підприємств Львівської обласної ради».
15. Про протокольне доручення голови Львівської обласної ради І. Гримак
за підсумками засідання президії від 13 грудня 2021 року (№ ПДВн-113 від
16.12.2022) щодо підготовки та подання пропозицій про внесення змін до
Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання.
16. Про лист-відповідь першого заступника Давидівського сільського
голови О. Сіленкова (вх № 02-66 від 05.01.2022) щодо розгляду листа голови
правління ГО «Право та справедливість села Чишки» Р. Гребенюка стосовно
повідомлення про порушення законодавства України при зміні цільового
призначення земельної ділянки.
17. Про листи-відповіді заступників керівника Львівської обласної
прокуратури М. Друзюка (вх № 02-269 від 17.01.2022), М. Мерета (вх № 02-594
від 31.01.2022) щодо розгляду звернення голови правління ГО «Право та
справедливість села Чишки» Р. Гребенюка стосовно законності зміни
Давидівською сільською радою цільового призначення земельної ділянки.
18. Про лист-відповідь Державної екологічної інспекції у Львівській
області (вх № 02-782 від 09.02.2022) щодо розгляду звернення голови правління
ГО «Право та справедливість села Чишки» Р. Гребенюка стосовно законності
зміни Давидівською сільською радою цільового призначення земельної ділянки.
19. Про лист-відповідь першого заступника Давидівського сільського
голови О. Сіленкова (вх № 02-8677 від 22.12.2021) щодо збереження
громадського пасовища села Чишки.
Про лист-відповідь директора департаменту агропромислового розвитку
Львівської обласної державної адміністрації Т. Гетьман (вх № 02-8594 від
21.12.2022) щодо розгляду звернення голови правління ГО «Право та
справедливість села Чишки» Р. Гребенюка стосовно збереження громадського
пасовища.
20. Про лист генерального директора ДУ «Інститут охорони ґрунтів
України» Ю. Зайцева (вх № 02-735 від 07.02.2022) щодо залучення керівника
Львівської філії інституту до роботи органів обласної ради у сфері охорони
ґрунтів та об’єктів довкілля.
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21. Про лист депутата Львівської обласної ради Т. Подвірного (вх № Д17вн-29 від 08.02.2022) щодо проєкту рішення «Про звернення до Верховної
Ради України, кабінету Міністрів України щодо здешевлення вартості продуктів
харчування та збереження конкурентоспроможності вітчизняного виробника».
22. Про прийняте звернення Івано-Франківською обласною радою (вх №
02-150 від 11.01.2022) щодо вжиття заходів боротьби із борщівником
Сосновського.
23. Про лист-відповідь директора департаменту економічної політики
Львівської обласної державної адміністрації С. Куйбіди (вх № 02-495 від
27.01.2022) щодо фінансування Агенції регіонального розвитку Львівської
області, передбачене заходами Програми підвищення конкурентоспроможності
Львівської області на 2021 – 2025 роки.
24. Про лист-відповідь Добросинсько-Магерівського сільського голови
М. Сала (вх № 02-401 від 24.01.2022) щодо проблемних питань, пов’язаних із
передачею земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності в комунальну власність ради.
25. Про лист-відповідь Рава-Руського міського голови І. Івануса (вх № 02331 від 19.01.2021) щодо проблемних питань, пов’язаних із передачею
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в
комунальну власність ради.
26. Про лист-відповідь першого заступника Червоноградського міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Д. Балка (вх № 02-424 від
24.01.2022) щодо проблемних питань, пов’язаних із передачею земельних
ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну
власність ради.
27. Про лист-відповідь Івано-Франківського селищного голови І. Перун (вх
№ 02-609 від 31.01.2022) щодо проблемних питань, пов’язаних із передачею
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в
комунальну власність ради.
28. Про лист-відповідь першого заступника Новояворівського міського
голови Г. Джулай (вх № 02-712 від 04.02.2022) щодо проблемних питань,
пов’язаних із передачею земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності в комунальну власність ради.
29. Про лист-відповідь Новокалинівського міського голови Б. Юзвяка (вх
№ 02-458 від 25.01.2022) щодо проблемних питань, пов’язаних із передачею
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в
комунальну власність ради.
30. Про лист-відповідь Сокальського міського голови Сергія Касяна (вх №
02-570 від 31.01.2022) щодо відсутності проблемних питань, пов’язаних з
передачею земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності в комунальну власність ради.
31. Про лист-відповідь Великолюбінського селищного голови Й. Фабриги
(вх № 02-459 від 25.01.2022) щодо відсутності проблемних питань, пов’язаних з
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передачею земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності в комунальну власність ради.
32. Про лист-відповідь Бориславського міського голови І. Яворського (вх
№ 02-464 від 25.01.2022) щодо відсутності проблемних питань, пов’язаних з
передачею земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності в комунальну власність ради.
33. Про лист-відповідь Куликівського селищного голови Л. Бови (вх № 02203 від 14.01.2022) щодо відсутності проблемних питань, пов’язаних з
передачею земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності в комунальну власність ради.
34. Про лист-відповідь Добротвірського селищного голови Т. Келеберди
(вх № 02-201 від 14.01.2022; вх № 02-182 від 12.01.2022) щодо проблемних
питань, пов’язаних із передачею земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності в комунальну власність ради.
35. Про лист-відповідь першого заступника Стрийського міського голови
М. Дмитришина (вх № 02-169 від 12.01.2022) щодо відсутності проблемних
питань, пов’язаних з передачею земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності в комунальну власність ради.
36. Про лист-відповідь Журавненського селищного голови В. Вітра (вх №
02-168 від 12.01.2022) щодо відсутності проблемних питань, пов’язаних з
передачею земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності в комунальну власність ради.
37. Про лист-відповідь Боринського селищного голови М. Шкітака (вх №
02-204 від 14.01.2022) щодо відсутності проблемних питань, пов’язаних з
передачею земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності в комунальну власність ради.
38. Про лист-відповідь заступника начальника ГУ Нацполіції у Львівській
області Д. Міхальця (вх № 02-870 від 14.02.2022) щодо розгляду звернення
голови правління ГО «Право та справедливість села Чишки» Р. Гребенюка
стосовно можливих порушень законодавства України при зміні Давидівською
сільською радою цільового призначення земельної ділянки.
39. Різне.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:
1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії з питань
діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій.
ВИСТУПИЛИ:
Ю. Раделицький запропонував прийняти порядок денний за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
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Пропозицію прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Погодити порядок денний в цілому.
2. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення голови Львівської обласної ради
І. Гримак за підсумками апаратної наради від 24 січня 2022 року (№ ПДВн-1 від
26.01.2022) щодо опрацювання звітів про виконання обласних цільових програм
за 2021 рік та визначення стосовно заслуховування їх на сесії обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, С. Пилип, Б. Гагалюк,
В. Хархаліс.
Ю. Раделицький запропонував заслухати звіти про виконання обласних
цільових програм за 2021 рік на сесії обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Ю. Раделицького.
«За» - 2, «Проти» - 3, «Утримались» - 0.
Пропозицію не прийнято.
Ю. Раделицький запропонував заслухати звіти про виконання обласних
цільових програм за 2021 рік на засіданні комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Ю. Раделицького.
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
Пропозицію прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Заслухати звіти про виконання профільних обласних цільових програм за
2021 рік на засіданні постійної комісії без подальшого винесення питання на
розгляд сесії обласної ради.
3. СЛУХАЛИ: Про звіт щодо виконання Програми підвищення
конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2025 роки за 2021 рік
(лист першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації
А. Годика від 24.01.2022 вх № 02-406).
ВИСТУПИЛИ: О. Гринів, Ю. Раделицький, Р. Вороновська, С. Пилип,
Б. Гагалюк, В. Хархаліс.
О. Гринів доповів про виконання у 2021 році Програми підвищення
конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2025 роки.
Р. Вороновська виступила з пропозицією дати доручення департаменту
економічної політики Львівської обласної державної адміністрації презентувати
веб-сайт Інвестиційної привабливості територіальних громад Львівської області
та Експортну стратегію Львівської області, а також подати детальний звіт про
надання ваучерів малому бізнесу відповідно до Завдання 7. Ваучерна підтримка
бізнесу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Звіт департаменту економічної політики Львівської обласної державної
адміністрації щодо виконання Програми підвищення конкурентоспроможності
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Львівської області на 2021 – 2025 роки за 2021 рік взяти до відома та
використання в роботі.
Доручити департаменту економічної політики Львівської обласної
державної адміністрації:
1). презентувати веб-сайт Інвестиційної привабливості територіальних громад
Львівської області та Експортну стратегію Львівської області на найближчому
черговому засіданні постійної комісії з питань діяльності агропромислового
комплексу, підприємництва та інвестицій обласної ради;
2). подати детальний звіт про надання ваучерів малому бізнесу (Завдання 7.
Ваучерна підтримка бізнесу) з аналітичними матеріалами щодо впливу на
розвиток бізнесу.
4. СЛУХАЛИ: Про звіт щодо виконання Програми сприяння інноваційному та
науково-технологічному розвитку у Львівській області на 2021 – 2025 роки за
2021 рік (лист першого заступника голови Львівської обласної державної
адміністрації А. Годика від 24.01.2022 вх № 02-406).
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, С. Пилип, Б. Гагалюк,
В. Хархаліс.
В. Табакера доповів про виконання у 2021 році Програми сприяння
інноваційному та науково-технологічному розвитку у Львівській області на
2021 – 2025 роки.
Ю. Раделицький зазначив, що ця програма виконана на 100 %, проте ще
неможливо визначити її ефективність.
В. Табакера зазначив, що ця програма є пілотною і департамент планує
вивчити минулорічний досвід, щоб реально оцінити ефективність впровадження
проєктів–переможців.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Звіт департаменту економічної політики Львівської обласної державної
адміністрації щодо виконання Програми сприяння інноваційному та науковотехнологічному розвитку у Львівській області на 2021 – 2025 роки за 2021 рік
взяти до відома та використання в роботі.
5. СЛУХАЛИ: Про звіт щодо виконання Комплексної програми підтримки та
розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки за
2021 рік (лист першого заступника голови Львівської обласної державної
адміністрації А. Годика від 24.01.2022 вх № 02-406).
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, В. Хархаліс, С. Пилип, З. Древняк,
Р. Вороновська.
Т. Гетьман доповіла про виконання у 2021 році Комплексної програми
підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 –
2025 роки.
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Ю. Раделицький рекомендував департаменту провести промоцію в
територіальних громадах щодо функціонування кооперативів.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Звіт департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної
державної адміністрації щодо виконання Комплексної програми підтримки та
розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки за
2021 рік взяти до відома та використання в роботі.
Доручити департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної
державної адміністрації подати детальний звіт про фінансову підтримку
сільськогосподарських молочних кооперативів і сімейних фермерських
господарств.
6. СЛУХАЛИ: Про звіт щодо виконання Комплексної програми надання
житлових кредитів окремим категоріям громад у Львівській області на 2021 –
2025 роки за 2021 рік (лист першого заступника голови Львівської обласної
державної адміністрації А. Годика від 24.01.2022 вх № 02-406).
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, В. Хархаліс, С. Пилип, Р. Вороновська.
О. Василько доповіла про виконання у 2021 році Комплексної програми
надання житлових кредитів окремим категоріям громад у Львівській області на
2021 – 2025 роки.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Звіт департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської
обласної державної адміністрації щодо виконання Комплексної програми
надання житлових кредитів окремим категоріям громад у Львівській області на
2021 – 2025 роки (в частині підтримки індивідуального житлового будівництва
на селі «Власний дім») за 2021 рік взяти до відома та використання в роботі.
7. СЛУХАЛИ:. Про зведену інформацію щодо виконання обласних цільових
програм у 2021 році (лист першого заступника голови Львівської обласної
державної адміністрації (від 27.01.2021 вх № 02-497).
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, В. Хархаліс, С. Пилип, Р. Вороновська.
В. Табакера доповів про зведену інформацію щодо виконання обласних
цільових програм у 2021 році.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію Львівської обласної державної адміністрації щодо виконання
обласних цільових програм у 2021 році взяти до відома та використання в
роботі.
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8. СЛУХАЛИ: Про лист голови Львівської обласної державної адміністрації
М. Козицького (вх № 02-950 від 16.02.2021) щодо розгляду проєкту рішення
№ 584-ПР від 16.02.2022 «Про внесення змін до Комплексної програми
підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 –
2025 роки».
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, С. Пилип, Б. Гагалюк,
В. Хархаліс.
Т. Гетьман представила проєкт рішення «Про внесення змін до
Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства у
Львівській області на 2021 – 2025 роки». Т. Гетьман зазначила, що у зв’язку з
додатковим надходженням коштів до спеціального фонду обласного бюджету за
рахунок коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільського та
лісогосподарського виробництва департаментом фінансів Львівської обласної
державної адміністрації збільшено асигнування на виконання одного із
напрямів Комплексної програми у вигляді субвенції органам місцевого
самоврядування
на
заходи
з
проведення
інвентаризації
земель
сільськогосподарського призначення. Відтак виникла потреба у внесенні змін до
обсягів фінансування та його показників, збільшивши їх на 1 100 тис. грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проєкт рішення № 584-ПР від 16.02.2022 «Про внесення змін до
Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства у
Львівській області на 2021 – 2025 роки» та рекомендувати його на розгляд сесії
Львівської обласної ради.
9. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь в. о. начальника Головного управління
статистики у Львівській області М. Кармазина (вх № 02-335 від 20.01.2021)
щодо інформації про ціни на аміачну селітру.
ВИСТУПИЛИ: Ю.Раделицький, Т. Гетьман.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист Головного управління статистики у Львівській області взяти до
відома.
10. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення голови Львівської обласної ради І.
Гримак за підсумками IX чергової сесії від 7 грудня 2021 року (№ ПДВн-110 від
10.12.2021) щодо підготовки проєкту звернення до Кабінету Міністрів України
стосовно зростання ціни на аміачну селітру.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, С. Пилип, Б. Гагалюк,
В. Хархаліс.
Т. Гетьман представила проєкт звернення до Кабінету Міністрів України
про зростання ціни на аміачну селітру, напрацьований департаментом
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агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації, та виступила з
пропозицією підтримати його та рекомендувати на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт звернення до Кабінету Міністрів України про
зростання ціни на аміачну селітру та рекомендувати на розгляд сесії Львівської
обласної ради.
11. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення голови Львівської обласної ради І.
Гримак за підсумками X чергової сесії від 23 грудня 2021 року (№ ПДВн-115 від
29.12.2021) щодо розгляду та доопрацювання на засіданні комісії Регіональної
програми інформатизації «Цифрова Львівщина» на 2022 – 2024 роки.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, В. Хархаліс, Р. Вороновська, С. Пилип.
М. Столярчук доповів про доопрацювання програми, над якими працює
управлінням з питань цифрового розвитку Львівської обласної державної
адміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Доручити управлінню з питань цифрового розвитку Львівської обласної
державної адміністрації:
1) прописати чіткий алгоритм дій щодо виконання заходів програми;
2) внести корективи щодо адміністрування Регіональної програми
інформатизації «Цифрова Львівщина» на 2022 – 2024 роки постійною
комісією
з
питань
діяльності
агропромислового
комплексу,
підприємництва та інвестицій.
Подати до складу Експертної комісії з відбору проєктів у рамках
Регіональної програми інформатизації «Цифрова Львівщина» на 2022 – 2024
роки кандидатури:
- Раделицького Юрія Орестовича – голову постійної комісії;
- Пилипа Степана Романовича – заступника голови постійної комісії;
- Вороновську Роксолану Андріївну – члена постійної комісії.
12. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь заступника начальника–начальника
Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного
управління Держгеокадастру у Львівській області В. Собка (вх № 02-154 від
11.01.2022) щодо розгляду звернення т. в. о. начальника Кварторноексплуатаційного відділу м. Львова Міністерства оборони України А. Косила
про вирішення земельного спору в частині використання земельної ділянки на
території Стрийського району (колишнього Сколівського району) біля
с. Орявчик.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, С. Пилип, Б. Гагалюк,
В. Хархаліс.
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Ю. Раделицький поінформував про отримання консультації в
юридичному відділі обласної ради та запропонував надати роз’яснення
заявникові про порядок вирішення земельного спору в частині використання
земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Надати роз’яснення заявнику щодо порядку вирішення земельного спору
в частині використання земельної ділянки відповідно до норм чинного
законодавства України.
13. СЛУХАЛИ: Про лист першого заступника голови Державної служби
України з питань геодезії, картографії та кадастру А. Мірошниченка (вх № 02-6
від 04.01.2022) щодо окремих питань застосування постанови Кабінету
Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1147.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію першого заступника голови Державної служби України з
питань геодезії, картографії та кадастру А. Мірошниченка щодо окремих питань
застосування постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року
№ 1147 взяти до відома та використання в роботі.
14. СЛУХАЛИ: Про звернення депутата обласної ради І. Кравець (вх № Д17вн-540 від 28.12.2021) щодо розгляду проєкту рішення «Про прозорість
діяльності комунальних підприємств Львівської обласної ради».
ВИСТУПИЛИ:
Ю. Раделицький запропонував підтримати зазначений проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення та рекомендувати зазначене питання на
розгляд сесії обласної ради.
15. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення голови Львівської обласної ради
І. Гримак за підсумками засідання президії від 13 грудня 2021 року (№ ПДВн113 від 16.12.2022) щодо підготовки та подання пропозицій про внесення змін
до Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, В. Хархаліс, Р. Вороновська.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
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Пропозиції щодо внесення змін до Регламенту Львівської обласної ради
VIII скликання відсутні.
16. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь першого заступника Давидівського
сільського голови О. Сіленкова (вх № 02-66 від 05.01.2022) щодо розгляду листа
голови правління ГО «Право та справедливість села Чишки» Р. Гребенюка
стосовно повідомлення про порушення законодавства України при зміні
цільового призначення земельної ділянки.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
17. СЛУХАЛИ: Про листи-відповіді заступників керівника Львівської обласної
прокуратури М. Друзюка (вх № 02-269 від 17.01.2022), М. Мерета (вх № 02-594
від 31.01.2022) щодо розгляду звернення голови правління ГО «Право та
справедливість села Чишки» Р. Гребенюка стосовно законності зміни
Давидівською сільською радою цільового призначення земельної ділянки.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
18. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Державної екологічної інспекції у
Львівській області (вх № 02-782 від 09.02.2022) щодо розгляду звернення
голови правління ГО «Право та справедливість села Чишки» Р. Гребенюка
стосовно законності зміни Давидівською сільською радою цільового
призначення земельної ділянки.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
19. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь першого заступника Давидівського
сільського голови О. Сіленкова (вх № 02-8677 від 22.12.2021) щодо збереження
громадського пасовища села Чишки.
Про лист-відповідь директора департаменту агропромислового розвитку
Львівської обласної державної адміністрації Т. Гетьман (вх № 02-8594 від
21.12.2022) щодо розгляду звернення голови правління ГО «Право та
справедливість села Чишки» Р. Гребенюка стосовно збереження громадського
пасовища.

13

ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Листи взяти до відома та використання в роботі.
20. СЛУХАЛИ: Про лист генерального директора ДУ «Інститут охорони
ґрунтів України» Ю. Зайцева (вх № 02-735 від 07.02.2022) щодо залучення
керівника Львівської філії інституту до роботи органів обласної ради у сфері
охорони ґрунтів та об’єктів довкілля.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Листи взяти до відома та використання в роботі.
21. СЛУХАЛИ: Про лист депутата Львівської обласної ради Т. Подвірного (вх
№ Д-17вн-29 від 08.02.2022) щодо проєкту рішення «Про звернення до
Верховної Ради України, кабінету Міністрів України щодо здешевлення
вартості продуктів харчування та збереження конкурентоспроможності
вітчизняного виробника».
ВИСТУПИЛИ:
Ю. Раделицький запропонував підтримати зазначений проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення та рекомендувати зазначене питання на
розгляд сесії обласної ради.
22. СЛУХАЛИ: Про прийняте звернення Івано-Франківською обласною радою
(вх № 02-150 від 11.01.2022) щодо вжиття заходів боротьби із борщівником
Сосновського.
ВИСТУПИЛИ:
Ю. Раделицький запропонував підтримати зазначений звернення та
винести питання на розгляд сесії обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати звернення Івано-Франківської обласної ради та винести
зазначене питання на розгляд сесії Львівської обласної ради.
23. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту економічної
політики Львівської обласної державної адміністрації С. Куйбіди (вх № 02-495
від 27.01.2022) щодо фінансування Агенції регіонального розвитку Львівської

14

області, передбачене заходами Програми підвищення конкурентоспроможності
Львівської області на 2021 – 2025 роки.
ВИСТУПИЛИ:
В. Табакера доповів щодо фінансування Агенції регіонального розвитку
Львівської області.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
Звернутися до голови Львівської обласної ради та голови Львівської
обласної державної адміністрації щодо пришвидшення засідання установчих
зборів Агенції регіонального розвитку Львівської області.
24. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Добросинсько-Магерівського сільського
голови М. Сала (вх № 02-401 від 24.01.2022) щодо проблемних питань,
пов’язаних із передачею земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення державної власності в комунальну власність ради.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
25. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Рава-Руського міського голови І. Івануса
(вх № 02-331 від 19.01.2021) щодо проблемних питань, пов’язаних із передачею
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в
комунальну власність ради.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
26. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь першого заступника Червоноградського
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Д. Балка (вх № 02424 від 24.01.2022) щодо проблемних питань, пов’язаних із передачею
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в
комунальну власність ради.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
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27. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Івано-Франківського селищного голови І.
Перун (вх № 02-609 від 31.01.2022) щодо проблемних питань, пов’язаних із
передачею земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності в комунальну власність ради.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
28. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь першого заступника Новояворівського
міського голови Г. Джулай (вх № 02-712 від 04.02.2022) щодо проблемних
питань, пов’язаних із передачею земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності в комунальну власність ради.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
29. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Новокалинівського міського голови
Б. Юзвяка (вх № 02-458 від 25.01.2022) щодо проблемних питань, пов’язаних із
передачею земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності в комунальну власність ради.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
30. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Сокальського міського голови Сергія
Касяна (вх № 02-570 від 31.01.2022) щодо відсутності проблемних питань,
пов’язаних з передачею земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної власності в комунальну власність ради.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
31. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Великолюбінського селищного голови
Й. Фабриги (вх № 02-459 від 25.01.2022) щодо відсутності проблемних питань,
пов’язаних з передачею земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної власності в комунальну власність ради.
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ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
32. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Бориславського міського голови
І. Яворського (вх № 02-464 від 25.01.2022) щодо відсутності проблемних
питань, пов’язаних з передачею земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності в комунальну власність ради.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
33. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Куликівського селищного голови Л. Бови
(вх № 02-203 від 14.01.2022) щодо відсутності проблемних питань, пов’язаних з
передачею земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності в комунальну власність ради.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
34. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Добротвірського селищного голови
Т. Келеберди (вх № 02-201 від 14.01.2022; вх № 02-182 від 12.01.2022) щодо
проблемних питань, пов’язаних із передачею земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну
власність ради.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
35. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь першого заступника Стрийського міського
голови М. Дмитришина (вх № 02-169 від 12.01.2022) щодо відсутності
проблемних питань, пов’язаних з передачею земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну
власність ради.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
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«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
36. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Журавненського селищного голови
В. Вітра (вх № 02-168 від 12.01.2022) щодо відсутності проблемних питань,
пов’язаних з передачею земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної власності в комунальну власність ради.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
37. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Боринського селищного голови М. Шкітака
(вх № 02-204 від 14.01.2022) щодо відсутності проблемних питань, пов’язаних з
передачею земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності в комунальну власність ради.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
38. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь заступника начальника ГУ Нацполіції у
Львівській області Д. Міхальця (вх № 02-870 від 14.02.2022) щодо розгляду
звернення голови правління ГО «Право та справедливість села Чишки» Р.
Гребенюка стосовно можливих порушень законодавства України при зміні
Давидівською сільською радою цільового призначення земельної ділянки.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
39. Різне.
39.1.СЛУХАЛИ: Про колективну скаргу громадян Данилюка Я. Я. та
Данилюк М. М. (від 21.12.2021 № 01-КО-2439) щодо проведення господарської
діяльності ПП «Агрофірма «Дзвони» всупереч вимог чинного законодавства
України.
ВИСТУПИЛИ:
Ю.Раделицький поінформував, що скаргу розглянуто на засіданні
постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації. За
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підсумками розгляду скаргу скеровано в Державну екологічну інспекцію у
Львівській області для опрацювання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію про розгляд скарги взяти до відома.

Голова
постійної комісії

Юрій РАДЕЛИЦЬКИЙ

Заступник голови
постійної комісії

Степан ПИЛИП

