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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ № 25
засідання постійної комісії з питань комунального майна

від 06 липня 2022 року

                                                                                          вул. Винниченка, 14, м. Львів,  каб. 1
                                                                                   Засідання розпочалось  в  09.45 год.      
                                                                                   Засідання закінчилось   в  11.00 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:
Т. Зозуля – в.о. начальника управління майном спільної власності обласної ради;
А. Буряк – заступник  начальника управління майном спільної власності обласної 
ради;
А. Голдун– начальник відділу економіки управління комунальними закладами.

Запрошені:
І. Кійковський – директор ТзОВ ВКФ «Інтерскло»;
А. Орфін – заступник директора КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна 
клінічна лікарня»;
 Я. Вісьтак – директор КНП ЛОР «Львівський обласний шкірно-венерологічний 
диспансер»;
Л. Юхимів – заступник генерального директора КНП ЛОР «Львівська обласна 
клінічна лікарня»;
М. Малачинська – директор КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний 
перинатальний центр»;
Л. Рак – генеральний директор КНП ЛОР «Львівський регіональний 
фтизіопульмологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про порядок денний засідання комісії.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; 
2. Лист управління майном спільної власності від 20.05.2022 № 23 щодо 
передачі з балансу КЗ ЛОР «Львівське обласне бюро судово-медичної 
експертизи» в оперативне управління на баланс військової частини автомобіля 
ГАЗ АС-G 32214 ШДТ (2008 р. в, початкова балансова вартість 73 625 грн, 
амортизація – 100% )
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 



2

начальника управління майном спільної власності обласної ради
3. Лист Яворівської квартирно-експлуатаційної частини (району) від 
25.05.2022 № 850 (вх № 02-1498 від 01.06.2022) щодо надання в користування 
приміщень, загальною площею 5752,5 кв. м, за адресою: Львівська обл, 
Яворівський р-н, смт Немирів, вул. Равська, 45 для розміщення окремої бригади 
територіальної оборони.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
4. Лист Громадської організації «Освітньо–європейський центр Феодосії 
Колесник» від 04.04.2022 (вх № 02-1245 від 04.04.2022) щодо надання 
приміщення (аудиторій) для організації навчання з вивчення української мови та 
культури для переселенців та біженців.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
5. Лист управління майном спільної власності від 25.01.2021 № 76 щодо 
надання згоди на передачу з балансу КНП ЛОР «Львівський обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» на баланс                                  
КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр» нежитлових приміщень загальною площею 
768 кв. м за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 45 та основних засобів: 
лабораторного і медичного обладнання та устаткування, витратних матеріалів, 
лікарських засобів, а також інших матеріальних цінностей. 
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
6. Лист Золочівської районної ради Львівської області від 13.12.2021 № 03-
15/644 (вх № 02-8615 від 21.12.2021); лист від 27.09.2021 № 03-15/526  (вх № 02-
6695) стосовно передачі в оперативне управління строком на 10 років майнового 
комплексу за адресою: вул. Шашкевича, 28, м. Золочів.
Листи управління майном спільної власності від 07.10.2021; від 
13.12.2021№ 1972 щодо звернень  Золочівської районної ради Львівської області 
стосовно передачі в оперативне управління майна за адресою: вул. Шашкевича, 
28, м. Золочів.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
7.    Лист управління майном спільної власності від 02.05.2022 № 19 щодо 
передачі з балансу КНП ЛОР «Львівський обласний центр служби крові» 
центрифуги рефрижераторної РС-6 №7000 (рік випуску – 1992, початкова 
балансова вартість – 1 472 грн, переоцінена балансова вартість – 2 047 грн, 
амортизація 100%) на баланс КП «Центральна міська лікарня Червоноградської 
міської ради» (лист вх № 02-1308 від 20.04.2022).
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
8.   Лист управління майном спільної власності від 23.06.2022 № 25 щодо 
передачі обладнання та інвентаря з балансу КНП ЛОР «Західноукраїнський 
спеціалізований дитячий медичний центр» на баланс КНП ЛОР «Львівська 
обласна клінічна психіатрична лікарня».
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Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
9.   Лист управління майном спільної власності від 28.06.2022 № 27 щодо  
передачі плити газової Pimak MO 15-6/400*400, рік випуску – 2021, вартість – 
59 943,96 грн, з балансу КЗ ЛОР «Навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступеня 
«Оберіг» на баланс КЗ ЛОР «Самбірська спеціальна школа І-ІІ ступенів 
«Берегиня».
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
10.  Лист філії державної установи «Центр охорони здоров’я державної 
кримінально-виконавчої служби України» у Львівській області від 
11.10.2021 № 1299-Ф/ЛВ-21-вих (вх № 02-7021 від 11.10.2021) щодо надання в 
оренду приміщення площею 120 кв.м з метою покращення умов праці 
працівників адміністрації філії.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
11.  Лист ТзОВ ВКФ «Інтерскло» від 19.08.2021 № 21/08 (вх № 02-5977 від 
19.08.2021);  29.12.2021 № 121 (вх № 02-8806 від 29.12.2021) щодо надання згоди 
на реконструкцію технічного поверху по вул. Винниченка, 6 у м. Львові. 
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради 
12.  Комплекс питань щодо списання основних засобів:
12.1. Лист управління майном спільної власності від 23.11.2021№ 1847 
стосовно розгляду звернення КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна 
лікарня» від 20.10.2021 № 588 (вх № 2971 від 22.10.2021) щодо списання 
основних засобів на суму 1 829 881,00 грн.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
12.2. Лист управління майном спільної власності від 23.11.2021№ 1849 
стосовно розгляду звернення КНП ЛОР «Львівський обласний шкірно-
венерологічний диспансер» від 08.11.2021 № 347 (вх № 3154 від 09.11.2021) 
щодо списання основних засобів на суму 1 520 265,00 грн.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
12.3. Лист КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» від 19.11.2021 
№ 2998/с (вх № 3338 від 19.11.2021) щодо списання основних засобів на суму 
2 328 144,00 грн.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
12.4. Лист КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний 
центр» від 26.10.2021 № 859 (вх № 3132 від 08.11.2021) щодо списання 
основних засобів на суму 3 123 519,00 грн.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
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12.5. Лист КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмологічний 
клінічний лікувально-діагностичний центр» від 14.12.2021 № 1486; від 
27.06.2022 № 686 щодо списання основних засобів на суму 3 212 116,80 грн. 
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. 
начальника управління майном спільної власності обласної ради
РІЗНЕ

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ.

1.СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, І. Свистун
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Взяти порядок денний засідання комісії за основу.
1.2. Підтримати включення в порядок денний питання, запропоноване депутатом 
І. Свистун, щодо  депутатського звернення В. Хархаліса стосовно використання 
приміщень за адресою: вул. Львівська, 30 у м. Яворові.
1.3.Підтримати порядок денний в цілому.

2. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 20.05.2022                  
№ 23 щодо передачі з балансу КЗ ЛОР «Львівське обласне бюро судово-медичної 
експертизи» в оперативне управління на баланс військової частини автомобіля 
ГАЗ АС-G 32214 ШДТ (2008 р. в., початкова балансова вартість 73 625 грн, 
амортизація – 100% ).
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, І. Свистун
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Підтримати питання передачі з балансу КЗ ЛОР «Львівське обласне бюро 
судово-медичної експертизи» в оперативне управління на баланс військової 
частини м. Бахмут автомобіля ГАЗ АС-G 32214 ШДТ та винести на розгляд сесії 
Львівської обласної ради відповідний проєкт рішення.

3. СЛУХАЛИ: Лист Яворівської квартирно-експлуатаційної частини 
(району) від 25.05.2022 № 850 (вх № 02-1498 від 01.06.2022) щодо надання в 
користування приміщень, загальною площею 5752,5 кв. м, за адресою: Львівська 
обл, Яворівський р-н, смт Немирів, вул. Равська, 45 для розміщення в/ч окремої 
бригади територіальної оборони.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, І. Свистун, О. Василько Р. Филипів,                         
А. Буряк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
3.1. З метою ухвалення рішення щодо передачі приміщень в оренду для потреб 
військових (на період дії воєнного стану в країні) і уточнення площ нерухомого 
майна, здійснити виїзд в смт Немирів, вул. Равська, 45.
3.2. За результатами виїзду членів постійної комісії в смт Немирів повернутися 
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до розгляду питання на черговому засіданні.

4. СЛУХАЛИ: Лист Громадської організації «Освітньо–європейський центр 
Феодосії Колесник» від 04.04.2022 (вх № 02-1245 від 04.04.2022) щодо надання 
приміщення (аудиторій) для організації навчання з вивчення української мови та 
культури для переселенців та біженців.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, І. Свистун, О.Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
4.1. Доручити управлінню майном спільної власності розглянути можливість 
надання відповідного приміщення для потреб ГО «Освітньо–європейський центр 
Феодосії Колесник».
4.2. Повернутися до розгляду листа громадської організації з врахуванням 
інформації управління майном спільної власності та висновку постійної комісії з 
питань освіти, науки та інновацій.

5. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 25.01.2021 
№ 76 щодо надання згоди на передачу з балансу КНП ЛОР «Львівський обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» на баланс                                  
КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр» нежитлових приміщень загальною площею 
768 кв. м за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 45 та основних засобів: 
лабораторного і медичного обладнання та устаткування, витратних матеріалів, 
лікарських засобів, а також інших матеріальних цінностей.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, І. Свистун, Р. Филипів, О. Василько,                       
А. Голдун
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
5.1. Інформацію в.о. начальника управління майном спільної власності Т. Зозулі 
та І. Свистун взяти до відома.
5.2. З метою аналізу ефективності використання площ обласними медичними 
установами здійснити виїзд в КНП ЛОР «Львівський обласний інформаційно-
аналітичний центр медичної статистики» та КНП ЛОР «Львівський регіональний 
фтизіопульмологічний клінічний лікувально-діагностичний центр». В розрізі 
питання місцезнаходження медичних закладів опрацювати питання можливого 
вивільнення КНП ЛОР "Львівський обласний медичний центр превенції та 
терапії узалежнень" орендованих приміщень по вул. Б. Хмельницького, 203 у               
м. Львові.

6. СЛУХАЛИ: Лист Золочівської районної ради Львівської області від 
13.12.2021 № 03-15/644 (вх № 02-8615 від 21.12.2021); лист від 27.09.2021 № 03-
15/526  (вх № 02-6695) стосовно передачі в оперативне управління строком на 10 
років майнового комплексу за адресою: вул. Шашкевича, 28, м. Золочів. Листи 
управління майном спільної власності від 07.10.2021; від 13.12.2021№ 1972 
щодо звернень  Золочівської районної ради Львівської області стосовно передачі 
в оперативне управління майна за адресою: вул. Шашкевича, 28, м. Золочів
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ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, І. Свистун, О. Василько Р. Филипів,                         
А. Буряк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
6.1. Доручити управлінню майном спільної власності надати постійній комісії 
аналітичну довідку функціонального використання майна КНП Золочівської 
районної ради «Золочівська центральна районна лікарня», яке передано установі 
в оперативне управління та є спільною власністю територіальних громад області, 
за період 2021 року та І півріччя 2022 року.
6.2. Повернутися до розгляду питання після виїзду на обєкт та з врахуванням 
отриманої інформації від районної лікарні.

7. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 02.05.2022                  
№ 19 щодо передачі з балансу КНП ЛОР «Львівський обласний центр служби 
крові» центрифуги рефрижераторної РС-6 №7000 (рік випуску – 1992, початкова 
балансова вартість – 1 472 грн, переоцінена балансова вартість – 2 047 грн, 
амортизація 100%) на баланс КП «Центральна міська лікарня Червоноградської 
міської ради».
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, І. Свистун
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
7.1. Скерувати лист для вивчення та надання пропозицій у постійну комісію з 
питань охорони здоров’я та материнства.
7.2. З врахуванням висновку постійної комісію з питань охорони здоров’я та 
материнства повернутися до розгляду питання передачі центрифуги 
рефрижераторної на баланс КП «Центральна міська лікарня Червоноградської 
міської ради».

8. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 23.06.2022                 
№ 25 щодо передачі обладнання та інвентаря з балансу КНП ЛОР 
«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» на баланс                        
КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня».
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
8.1. Погодити питання передачі обладнання та інвентаря з балансу КНП ЛОР 
«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» на баланс КНП 
ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня».

9. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 28.06.2022                 
№ 27 щодо  передачі плити газової Pimak MO 15-6/400*400, рік випуску – 2021, 
вартість – 59 943,96 грн, з балансу КЗ ЛОР «Навчально-реабілітаційний центр І-
ІІ ступеня «Оберіг» на баланс КЗ ЛОР «Самбірська спеціальна школа І-ІІ 
ступенів «Берегиня».
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
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ВИРІШИЛИ:
9.1. Погодити питання передачі плити газової Pimak MO 15-6/400*400, рік 
випуску – 2021, вартість – 59 943,96 грн, з балансу КЗ ЛОР «Навчально-
реабілітаційний центр І-ІІ ступеня «Оберіг» на баланс КЗ ЛОР «Самбірська 
спеціальна школа І-ІІ ступенів «Берегиня».

10. СЛУХАЛИ: Лист філії державної установи «Центр охорони здоров’я 
державної кримінально-виконавчої служби України» у Львівській області 
від 11.10.2021 № 1299-Ф/ЛВ-21-вих (вх № 02-7021 від 11.10.2021) щодо надання 
в оренду приміщення площею 120 кв. м з метою покращення умов праці 
працівників адміністрації філії.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, І. Свистун
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
10.1.  Інформацію в.о. начальника управління майном спільної власності                          
Т. Зозулі взяти до відома.
10.2. Доручити управлінню майном спільної власності надати постійній комісії 
можливі варіанти розміщення державної установи.

11. СЛУХАЛИ: Лист ТзОВ ВКФ «Інтерскло» від 19.08.2021 № 21/08 (вх № 02-
5977 від 19.08.2021);  29.12.2021 № 121 (вх № 02-8806 від 29.12.2021) щодо 
надання згоди на реконструкцію технічного поверху по вул. Винниченка, 6 у                  
м. Львові.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, І. Свистун, А. Буряк,                                
І. Кійковський
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.
ВИРІШИЛИ:
11.1.  Інформацію директора ТзОВ ВКФ «Інтерскло» І. Кійовського взяти до 
відома.
11.2. Підтримати винесення на розгляд сесії обласної ради питання щодо 
погодження ТзОВ ВКФ «Інтерскло» проведення реконструкції технічного 
поверху по вул. Винниченка, 6 у м. Львові, із зазначенням умови - відновлення 
ТзОВ ВКФ «Інтерскло» фасаду будівлі в цілому.

12.  Комплекс питань щодо списання основних засобів:

12.1. Лист управління майном спільної власності від 23.11.2021№ 1847 
стосовно розгляду звернення КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна 
лікарня» від 20.10.2021 № 588 (вх № 2971 від 22.10.2021) щодо списання 
основних засобів на суму 1 829 881,00 грн
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, Р. Филипів, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна 
лікарня» провести списання основних засобів з балансу підприємства відповідно 
до законодавства України та рішення Львівської обласної ради від 30.09.2021                
№ 211.
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12.2. Лист управління майном спільної власності від 23.11.2021№ 1849 
стосовно розгляду звернення КНП ЛОР «Львівський обласний шкірно-
венерологічний диспансер» від 08.11.2021 № 347 (вх № 3154 від 09.11.2021) 
щодо списання основних засобів на суму 1 520 265,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, Р. Филипів, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити КНП ЛОР «Львівський обласний шкірно-
венерологічний диспансер» провести списання основних засобів з балансу 
підприємства відповідно до законодавства України та рішення Львівської 
обласної ради від 30.09.2021 № 211.

12.3. Лист КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» від 19.11.2021 
№ 2998/с (вх № 3338 від 19.11.2021) щодо списання основних засобів на суму 
2 328 144,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, Р. Филипів, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» 
провести списання основних засобів з балансу підприємства відповідно до 
законодавства України та рішення Львівської обласної ради від 30.09.2021                
№ 211.

12.4. Лист КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний 
центр» від 26.10.2021 № 859 (вх № 3132 від 08.11.2021) щодо списання основних 
засобів на суму 3 123 519,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, Р. Филипів, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний 
перинатальний центр» провести списання основних засобів з балансу 
підприємства відповідно до законодавства України та рішення Львівської 
обласної ради від 30.09.2021 № 211.

12.5. Лист КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмологічний 
клінічний лікувально-діагностичний центр» від 14.12.2021 № 1486; від 
27.06.2022 № 686 щодо списання основних засобів на суму 3 212 116,80 грн.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Василько, Р. Филипів, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити КНП ЛОР «Львівський регіональний 
фтизіопульмологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» провести 
списання основних засобів з балансу підприємства відповідно до законодавства 
України та рішення Львівської обласної ради від 30.09.2021 № 211.

13.СЛУХАЛИ: Депутат І. Свистун запропонувала включити в порядок денний 
засідання комісії та розглянути звернення депутата  В. Хархаліса щодо 
можливості передачі приміщень за адресою: вул. Львівська, 30 у м. Яворові  
територіальній громаді м. Яворова.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню майном спільної власності вивчити 
питання, порушене депутатом  В. Хархалісом; постійній комісії здійснити виїзд 
на об’єкт, після чого повернутися до розгляду питання на засіданні комісії.

РІЗНЕ
Заступник голови комісії Р. Добош доручив управлінню майном спільної 
власності надати у постійну комісію таку оновлену інформацію у вигляді 
таблиць:

- щодо комунальних підприємств Львівської обласної ради, їх керівників та 
виконувачів обов’язків керівників;

- щодо комунальних закладів та комунальних некомерційних підприємств 
Львівської обласної ради в розрізі галузей, їх керівників та виконувачів 
обов’язків керівників;

- надати графік заслуховування комунальних підприємств Львівської 
обласної ради (на виконання протокольного доручення від 07.06.2022 
№ПДПвн-1);

- надати графік слухань в галузі охорони здоров’я; 
- надати перелік нерухомого майна у формі Excel (у форматі з можливістю  

аналізувати по параметрах).
Депутати І. Свистун та Р. Филипів запропонували управлінню майном спільної 
власності звернутися до керівників КП ЛОР та КНП ЛОР щодо формування в 
двотижневий термін фінплану на ІІ півріччя 2022 року (водночас керівникам 
рекомендувати розробити та впровадити KPI показники в напрямках діяльності 
підприємств) та надати зазначену інформацію постійній комісії з питань 
комунального майна для аналізу.

Заступник голови комісії                      Ростислав ДОБОШ

Секретар комісії  Олена ВАСИЛЬКО


