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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ № 24
засідання постійної комісії з питань комунального майна

від 13 червня 2022 року

                                                                                          вул. Винниченка, 14, м. Львів,  каб. 1
                                                                                   Засідання розпочалось  в  12.00 год.      
                                                                                   Засідання закінчилось   в  14.30 год.

Присутні члени постійної комісії:
Добош Ростислав Олексійович – заступник голови комісії;
Василько Олена Василівна – секретар комісії;
Филипів Роман Степанович;
Березюк Ольга Миронівна;
Свистун Інна Василівна.

Від обласної ради:
Ю. Холод – заступник голови обласної ради;
Т. Зозуля – в.о. начальника управління майном спільної власності обласної ради;
А. Буряк – заступник  начальника управління майном спільної власності обласної 
ради;
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради.

Запрошені:
І. Підгородецький – в.о. директор ОКСЛГП «Галсільліс»;
В. Грибовський – директор КЗ ЛОР «Львівський обласний центр олімпійської 
підготовки зі стрільби стендової»;
С. Шеремета – директор КП ЛОР «Доля»;
В. Харлов – заступник директора КП ЛОР «Нерухомість та майно»;
П-В. Музика – директор КП ЛОР «Підприємство автотранспортного 
обслуговування»;
Р. Добуш – директор ОКП ЛОР «Профілактична дезинфекція»;
Г. Струк – заступник директора Львівська обласна госпрозрахункова поліклініка;
В. Шевчук – в.о. директора КП ЛОР «Львівторф»;
Т. Подвірний – депутат Львівської обласної ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про порядок денний засідання комісії.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії;
2. Лист управління майном спільної власності від 15.02.2022 № 200 щодо 
розгляду проєкту рішення обласної ради № 533-ПР від 08.02.2022 «Про визнання 
таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 04.06.2020 № 1047 "Про 
деякі питання нарахування орендної плати за користування майном спільної 
власності територіальних громад області"».
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Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради;
3. Про розгляд проєкту рішення Львівської обласної ради № 604-ПР від 
02.06.2022 «Про безоплатну передачу у спільну власність Львівської міської 
територіальної громади рухомого майна» (ініціатива постійної комісії з питань 
освіти, науки та інновацій).
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради;
4. Лист депутата Львівської обласної ради Наталії Галецької від 
11.05.2022 (вх № Д-17вн-71 від 11.05.2022) щодо розгляду проєкту рішення 
«Про звіт в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради Т. Зозулі щодо діяльності управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради», лист голови фракції «Об’єднання «Самопоміч» 
Любомира Зубача від 17.02.2022 № Д-17вн-48 щодо розгляду проєкту рішення 
«Про звіт в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради про роботу у 2021 році щодо наповнення обласного бюджету та 
управління комунальними підприємствами, установами, організаціями».
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради;
5. Лист депутата Львівської обласної ради Романа Фединяка від 
07.06.2022 (вх № Д-17вн-77 від 07.06.2022) щодо розгляду проєкту рішення 
«Про заслуховування звіту керівників комунальних підприємств Львівської 
обласної ради».
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради;
6. Протокольне доручення за підсумками засідання президії від 
07.06.2022 щодо розгляду проєктів рішень:
6.1. № 181-ПР від 15.03.2021 «Про внесення змін до редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами»;
6.2. № 203 від 12.04.2021 «Про внесення змін до редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами»;
6.3. № 609 від 06.06.2022 «Про внесення змін до редакційного статуту 
комунального підприємства Львівської обласної ради «Телекомпанія                
«Львів-ТБ».
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії;                                                  
О. Цап – керівник КП ЛОР «Телерадіокомпанія «Перший західний»;
7. Про розгляд проєкту рішення Львівської обласної ради № 600-ПР від 
18.05.2022 «Про забезпечення відкритості та прозорості діяльності Львівської 
обласної ради» (ініціатива депутатської фракції політичної партії                                  
«За майбутнє»).
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; 
8. Протокольне доручення за підсумками засідання президії від 
07.06.2022 щодо розгляду проєкту рішення № 610-ПР від 06.06.2022 «Про 
інформацію щодо організації освітнього процесу в закладах освіти Львівської 
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області у 2022-2023 навчальному році».
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ.

1.СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1.1.Погодити порядок денний засідання комісії.

2. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 15.02.2022 
№ 200 щодо розгляду проєкту рішення обласної ради № 533-ПР від 08.02.2022 
«Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 
04.06.2020 № 1047 "Про деякі питання нарахування орендної плати за 
користування майном спільної власності територіальних громад області"».
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, А. Буряк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Підтримати розгляд проєкту рішення Львівської обласної ради № 533-ПР 
від 08.02.2022 «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної 
ради від 04.06.2020 № 1047 "Про деякі питання нарахування орендної плати за 
користування майном спільної власності територіальних громад області"» на 
черговій сесії Львівської обласної ради.

3. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення Львівської обласної ради               
№ 604-ПР від 02.06.2022 «Про безоплатну передачу у спільну власність 
Львівської міської територіальної громади рухомого майна» (ініціатива 
постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій).
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Березюк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
3.1. Підтримати розгляд проєкту рішення Львівської обласної ради № 604-ПР від 
02.06.2022 «Про безоплатну передачу у спільну власність Львівської міської 
територіальної громади рухомого майна» на черговій сесії Львівської обласної 
ради.

4. СЛУХАЛИ: Лист депутата Львівської обласної ради Наталії Галецької від 
11.05.2022 (вх № Д-17вн-71 від 11.05.2022) щодо розгляду проєкту рішення 
«Про звіт в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради Т. Зозулі щодо діяльності управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради», лист голови фракції «Об’єднання «Самопоміч» 
Любомира Зубача від 17.02.2022 № Д-17вн-48 щодо розгляду проєкту рішення 
«Про звіт в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
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обласної ради про роботу у 2021 році щодо наповнення обласного бюджету та 
управління комунальними підприємствами, установами, організаціями».
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, І. Свистун, Ю. Холод, Р. Филипів, А. Буряк, 
Т. Подвірний.

Заступник голови постійної комісії Р. Добош наголосив, що до Львівської 
обласної ради ініціаторами подано два проєкти рішень, а саме від голови фракції 
«Об’єднання «Самопоміч» Любомира Зубача та депутата Львівської обласної 
ради Наталії Галецької та наголосив про необхідність визначитися та 
рекомендувати на розгляд чергової сесії Львівської обласної ради лише один із 
цих проєктів рішень.

Заслухавши в.о. начальника управління майном спільної власності          
Т. Зозулю та враховуючи результати обговорення даного питання з членами 
постійної комісії, заступник голови постійної комісії Р. Добош запропонував 
інформацію в.о. начальника управління майном спільної власності Т. Зозулі 
взяти до відома, рекомендувати на розгляд чергової сесії Львівської обласної 
ради проєкт рішення голови фракції «Об’єднання «Самопоміч» Любомира 
Зубача № 598-ПР від 18.05.2022 «Про звіт в.о. начальника управління майном 
спільної власності Львівської обласної ради про роботу у 2021 році щодо 
наповнення обласного бюджету та управління комунальними підприємствами, 
установами, організаціями» з пропозицією внести зміни в проєкт рішення                 
№ 598-ПР від 18.05.2022, а саме в пункті 1 та пункті 2 проєкту рішення після слів 
«у 2021 році» доповнити словами «до січня-травня 2022 року»:
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
4.1. Інформацію в.о. начальника управління майном спільної власності Т. Зозулі 
взяти до відома.
4.2. Рекомендувати на розгляд чергової сесії Львівської обласної ради проєкт 
рішення голови фракції «Об’єднання «Самопоміч» Любомира Зубача № 598-ПР 
від 18.05.2022 «Про звіт в.о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради про роботу у 2021 році щодо наповнення обласного 
бюджету та управління комунальними підприємствами, установами, 
організаціями» з пропозицією внести зміни в проєкт рішення № 598-ПР від 
18.05.2022, а саме в пункті 1 та пункті 2 проєкту рішення після слів «у 2021 році» 
доповнити словами «до січня-травня 2022 року».

5. СЛУХАЛИ: Лист депутата Львівської обласної ради Романа Фединяка від 
07.06.2022 (вх № Д-17вн-77 від 07.06.2022) щодо розгляду проєкту рішення 
«Про заслуховування звіту керівників комунальних підприємств Львівської 
обласної ради».
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, І. Свистун, С. Шеремета, Г. Струк,                   
В. Грибовський, Р. Добуш, Т. Подвірний, В. Харлов, І. Підгородецький,                   
В. Шевчук, П.-В. Музика.  

Заслухавши керівників комунальних підприємств Львівської обласної ради 
та враховуючи результати обговорення даного питання з членами постійної 
комісії, заступник голови постійної комісії Р. Добош запропонував 
інформацію керівників комунальних підприємств Львівської обласної ради взяти 
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до відома та підтримати розгляд проєкту рішення № 614-ПР від 07.06.2022 «Про 
заслуховування звіту керівників комунальних підприємств Львівської обласної 
ради» на черговій сесії Львівської обласної ради:
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
5.1. Інформацію керівників комунальних підприємств Львівської обласної ради 
взяти до відома.
5.2. Підтримати розгляд проєкту рішення Львівської обласної ради № 614-ПР від 
07.06.2022 «Про заслуховування звіту керівників комунальних підприємств 
Львівської обласної ради» на черговій сесії Львівської обласної ради.

6. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення за підсумками засідання президії від 
07.06.2022 щодо розгляду проєктів рішень:
6.1. № 181-ПР від 15.03.2021 «Про внесення змін до редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами»;
6.2.№ 203 від 12.04.2021 «Про внесення змін до редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами»;
6.3.№ 609 від 06.06.2022 «Про внесення змін до редакційного статуту 
комунального підприємства Львівської обласної ради «Телекомпанія                
«Львів-ТБ».
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля.

Враховуючи результати обговорення даного питання з членами постійної 
комісії, заступник голови комісії Р. Добош запропонував перенести розгляд 
питання № 6 на наступне засідання постійної комісії:
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
6.1.Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної комісії.

7. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення Львівської обласної ради              
№ 600-ПР від 18.05.2022 «Про забезпечення відкритості та прозорості діяльності 
Львівської обласної ради» (ініціатива депутатської фракції політичної партії                                  
«За майбутнє»).
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля.

Враховуючи результати обговорення даного питання з членами постійної 
комісії, заступник голови постійної комісії Р. Добош запропонував підтримати 
розгляд проєкту рішення Львівської обласної ради № 600-ПР від 18.05.2022 «Про 
забезпечення відкритості та прозорості діяльності Львівської обласної ради», а 
також рекомендувати виключити пункт 1 в підпункті 1.1. проєкту рішення 
Львівської обласної ради № 600-ПР від 18.05.2022, а саме: Процедурним є 
питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні Ради. 
Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях, включення до порядку 
денного та не потребують окремого документального оформлення. Якщо 
виникає сумнів у тому, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, 
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то після скороченого обговорення рішення про це ухвалюється однією третиною 
голосів депутатів від загального складу Ради»:
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
7.1. Підтримати розгляд проєкту рішення Львівської обласної ради № 600-ПР 
від 18.05.2022 «Про забезпечення відкритості та прозорості діяльності Львівської 
обласної ради» на черговій сесії Львівської обласної ради.
7.2. Рекомендувати виключити пункт 1 в підпункті 1.1. проєкту рішення 
Львівської обласної ради № 600-ПР від 18.05.2022, а саме: Процедурним є 
питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні Ради. 
Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях, включення до порядку 
денного та не потребують окремого документального оформлення. Якщо 
виникає сумнів у тому, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, 
то після скороченого обговорення рішення про це ухвалюється однією третиною 
голосів депутатів від загального складу Ради».

8. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення за підсумками засідання президії від 
07.06.2022 щодо розгляду проєкту рішення № 610-ПР від 06.06.2022 «Про 
інформацію щодо організації освітнього процесу в закладах освіти Львівської 
області у 2022-2023 навчальному році».
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, Т. Подвірний. 

Враховуючи результати обговорення даного питання з членами постійної 
комісії, заступник голови комісії Р. Добош запропонував перенести розгляд 
питання № 8 на наступне засідання постійної комісії:
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
8.1. Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної комісії.

Заступник голови комісії                      Ростислав ДОБОШ

Секретар комісії  Олена ВАСИЛЬКО


