ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
ПРОТОКОЛ № 27
засідання постійної комісії з питань комунального майна
від 16 вересня 2022 року
вул. Винниченка, 14, м. Львів, каб. 1
(в режимі zoom-конференції)
Засідання розпочалось в 10.10 год.
Засідання закінчилось в 12.30 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:
Т. Зозуля – в.о. начальника управління майном спільної власності обласної ради;
А. Буряк – заступник начальника управління майном спільної власності обласної
ради
Запрошені:
В. Книгиницький – полковник медичної служби Військово-медичного клінічного
центру Західного регіону;
Р. Андрес – в.о. директора департаменту соціального захисту населення Львівської
обласної військової адміністрації;
Г. Надяк – директор КЗ ЛОР «Монастироцький психоневрологічний інтернат»;
О. Буянова – т.в.о. директора КЗ ЛОР «Журавненський будинок підтриманого
проживання пситхоневрологічного типу»;
М. Цудний – заступник з медичної частини генерального директора КНП ЛОР
«Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про порядок денний засідання комісії.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії;
2. Лист постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій від 08.09.2022
№К111вн-30 щодо підтримки та винесення на розгляд сесії обласної ради проєкту
рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 5 червня 2018 року №
707 «Про надання згоди на прийняття в спільну власність територіальних громад
Львівської області об’єктів державної власності» (№ 416-ПР від 26.10.2021).
3. Розгляд проєкту рішення «Про надання згоди на безоплатне прийняття з
державної власності до спільної власності територіальних громад Львівської
області окремого індивідуально визначеного майна» (№ 622-ПР від 11.08.2022).
4. Розгляд проєкту рішення «Про реорганізацію комунального некомерційного
підприємства Львівської обласної
ради «Львівський обласний державний
клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр» та комунального
некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний
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спеціалізований центр радіаційного захисту населення» шляхом приєднання до
комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради
«Львівський обласний клінічний діагностичний центр» (№ 625-ПР від 06.09.2022).
Лист постійної комісії з питань охорони здоров’я та материнства від 08.09.2022
№К105вн-26 щодо підтримки проєкту рішення (№ 625-ПР від 06.09.2022).
5. Лист Військово-медичного клінічного центру Західного регіону від
11.07.2022 №550/3099 (вх № 02-1801); 08.09.2022 №550/4254 (вх № 02-2299) щодо
можливості передачі в державну власність до сфери управління Міністерства
оборони України майнових комплексів медичних установ, що належать до спільної
власності територіальних громад Львівської області. Лист постійної комісії з
питань охорони здоров’я та материнства від 04.08.2022 №К105вн-21 щодо
проведення спільного засідання з приводу звернення Військово-медичного
клінічного центу щодо передачі в державну власність до сфери управління
Міністерства оборони України майнових комплексів медичних установ (за участі
всіх зацікавлених сторін).
6. Розгляд проєкту рішення «Про передачу нерухомого майна» (№ 632-ПР від
09.09.2022).
7. Розгляд проєкту рішення «Про встановлення орендної плати» (№ 631-ПР від
09.09.2022).
8. Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022 №840 щодо
звернення КЗ ЛОР «Монастироцький психоневрологічний інтернат» про надання
дозволу на реконструкцію житлового корпусу №5 за адресою: вул. Івана Франка,
30б, с. Монастирок.
9. Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022 №839 щодо
звернення КЗ ЛОР «Судовишнянський психоневрологічний інтернат» про надання
дозволу на проведення робіт «Капітальний ремонт санвузла І-го поверху
нежитлової будівлі літ. А-3 КЗ ЛОР «Судовишнянський психоневрологічний
інтернат» (адреса: вул. Садова (кол. пров. Піонерський), 3, м. Судова Вишня).
10. Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022 №838 щодо
звернення КЗ ЛОР «Підкамінський психоневрологічний інтернат» про надання
дозволу на завершення робіт «Капітальний ремонт водонапірної башні з заміною
резервуару насосної станції, ремонтом водопроводу в КЗ ЛОР «Підкамінський
психоневрологічний інтернат».
11. Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022 №842 щодо
звернення КЗ ЛОР «Ходорівський психоневрологічний інтернат» про надання
дозволу на проведення робіт з покращення майна об’єкта «Капітальний ремонт
корпусу КЗ ЛОР «Ходорівський психоневрологічний інтернат» за адресою: вул.
Стрийська, 68, с. Жирова Львівської області».
12. Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022 №837 щодо
звернення КЗ ЛОР «Журавненський будинок підтриманого проживання
психоневрологічного типу» про надання дозволу на проведення робіт з
покращення майна за адресою: вул Зелена, 2, смт Журавно.
13. Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022 №47 щодо
звернення КЗ ЛОР «Роздільський дитячий будинок-інтернат» про надання дозволу
на продовження робіт по об’єкту «Реконструкція даху та системи водяного
опалення в КЗ ЛОР «Роздільський дитячий будинок-інтернат» по вул.
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Б. Хмельницького, 1, смт Розділ Миколаївського району Львівської області» (з
корегуванням суми, лист від 08.09.2022 №305).
14. Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022 №48 щодо
звернення КЗ ЛОР «Підбузький психоневрологічний інтернат» про надання
дозволу на проведення капітального ремонту даху будівлі складу.
15. Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022 №46 щодо
звернення КЗ ЛОР «Грушківський психоневрологічний інтернат» про надання
дозволу на реалізацію проєкту «Реконструкція житлових корпусів №2 та №3
КЗ ЛОР «Грушківський психоневрологічний інтернат» за адресою: вул. Будинкова,
30, село Якторів Львівської області; в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної
документації».
16. Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022 №850 щодо
звернення КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр» про
надання дозволу на початок виконання робіт на об’єкті «Реконструкція приміщень
підвального поверху приміщень подвійного призначення для тимчасового захисту
людей від небезпеки та засобів ураження» за адресою: вул. Дж. Вашингтона, 6,
м. Львів.
17. Лист Львівського міського голови 12.07.2022 № 33-вих-46439 (вх. № 02-1809
від 13.07.2022) щодо безоплатної передачі частини переходу, що розташована в
будівлі № 8 на вул. В. Винниченка на баланс Львівської міської територіальної
громади з метою проведення робіт із відновлення підземного пішохідного
переходу на пл. Митній у м, Львові.
18. Лист КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня»
від 12.08.2022 №1455/01.4.19 (вх № 02-2078 від 12.08.2022) щодо передачі в
оперативне управління на баланс частини приміщень (2 і 3 поверх) за адресою: вул.
Тарнавського, 32, м. Дрогобич.
19. Лист управління майном спільної власності від 16.08.2022 № 33 щодо
передачі помп інфузійних AitusPF-12 у кількості 11 штук, рік випуску – 2018,
загальна вартість – 251 760,00 грн, з балансу КНП ЛОР «Львівський обласний
клінічний перинатальний центр» на баланс КНП ЛОР «Львівський обласний
госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи».
20. Лист управління майном спільної власності від 25.08.2022 № 44 щодо
передачі транспортного засобу УАЗ 39-62 (р/д № 84-62 ЛВТ, рік випуску – 1990,
балансова вартість – 11249,00 грн, амортизація – 100 %) з балансу КП ЛОР
Центральна районна аптека № 87 на баланс Перемишлянського ДЛГП
«Галсільліс».
21. Лист КЗ ЛОР «Львівський академічний обласний театр ляльок»
від 29.08.2022 № 104 (вх №1584) щодо передачі транспортного засобу Оpel Monavo
2003 р.в., який закладом не використовується для потреб ЗСУ на вимогу ГалицькоФранківського ОРВК та СП м. Львова.
22. Комплекс листів управління майном спільної власності щодо надання
ОКС ЛГП «Галсільліс» лісоматеріалів:
22.1. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 15.08.2022 № 264 (вх. № 1462) щодо
надання допомоги військовій частині № 4114 у вигляді лісоматеріалів круглих в
кількості 5 м3 для обладнання захисних споруд .
22.2. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 15.08.2022 № 265 (вх. № 1461) щодо
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виділення Кам’янка-Бузьким ДЛГП «Галсільліс» для потреб військової частини
А4623 лісоматеріалів круглих в кількості 7 м3.
22.3. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 15.08.2022 № 268 (вх. № 1458) щодо
виділення Сокальським ДЛГП «Галсільліс» лісоматеріалів для потреб військової
частини А4623, а саме: лісоматеріали круглі - 9 м3, дошка обрізна - 1 м3, дошка
не обрізна - 6 м3.
22.4. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 15.08.2022 № 267 (вх. № 1459) щодо
виділення Сокальським ДЛГП «Галсільліс» для потреб військової частини Т0200
лісоматеріалів круглих 50 м3.
22.5. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 15.08.2022 № 266 (вх. № 1460) щодо
виділення Кам’янка-Бузьким ДЛГП «Галсільліс» дров паливних 10 м3 для потреб
другого відділу Львівського районного територіального центру комплектування та
соціальної підтримки.
22.6. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 05.09.2022 № 300 (вх. № 1619) щодо
виділення Радехівським ДЛГП «Галсільліс» пиломатеріалів: брус 120х120 мм – 5
м3 пиломатеріал необрізний 30 мм – 15 м3 для потреб військової частини Т03020.
РІЗНЕ
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ.
1.СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош
Заступник голови постійної комісії Ростислав Добош запропонував спершу
розглянути питання № 5 та заслухати з цього приводу полковника медичної служби
Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Володимира
Книгиницького.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Порядок денний засідання постійної комісії взяти за основу.
1.2.Підтримати порядок денний в цілому, спершу заслухавши питання № 5.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
5. Лист Військово-медичного клінічного центру Західного регіону від
11.07.2022 №550/3099 (вх № 02-1801); 08.09.2022 №550/4254 (вх № 02-2299) щодо
можливості передачі в державну власність до сфери управління Міністерства
оборони України майнових комплексів медичних установ, що належать до спільної
власності територіальних громад Львівської області.
ВИСТУПИЛИ: В. Книгиницький, Р. Добош, Т. Зозуля, О. Березюк, І. Свистун,
Р. Филипів
Інформацію полковника медичної служби Володимира Книгиницького щодо
потреби Військово-медичного клінічного центру Західного регіону в розгортанні
додаткових ліжок для лікування та реабілітації військовослужбовців з важкими
ушкодженнями взяли до відома.
ВИРІШИЛИ:
5.1. Перенести розгляд питання та ухвалення відповідного рішення на чергове
засідання комісії - 19.09.2022.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.
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2. СЛУХАЛИ: Лист постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій від
08.09.2022 №К111вн-30 щодо підтримки та винесення на розгляд сесії обласної
ради проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 5 червня
2018 року № 707 «Про надання згоди на прийняття в спільну власність
територіальних громад Львівської області об’єктів державної власності» (№ 416ПР від 26.10.2021).
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Березюк, І. Свистун
Депутат Інна Свистун доручила управлінню майном спільної власності в
тижневий термін підготувати інформацію по закладах професійної (професійнотехнічної) освіти що пропонуються для передачі у спільну власність
територіальних громад Львівської області (на якому етапі знаходиться процес
передачі ЄМК закладів професійної освіти, з роз’ясненням затримки такої
передачі).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Підтримати винесення на розгляд сесії обласної ради проєкту рішення «Про
внесення змін до рішення обласної ради від 5 червня 2018 року № 707 «Про
надання згоди на прийняття в спільну власність територіальних громад Львівської
області об’єктів державної власності».
3. СЛУХАЛИ: Розгляд проєкту рішення «Про надання згоди на безоплатне
прийняття з державної власності до спільної власності територіальних громад
Львівської області окремого індивідуально визначеного майна» (№ 622-ПР від
11.08.2022)
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
3.1. Підтримати винесення на розгляд сесії обласної ради проєкту рішення «Про
надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до спільної власності
територіальних громад Львівської області окремого індивідуально визначеного
майна».
4. СЛУХАЛИ: Розгляд проєкту рішення «Про реорганізацію комунального
некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний
державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр» та
комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради
«Львівський обласний спеціалізований центр радіаційного захисту населення»
шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Львівської
обласної ради «Львівський обласний клінічний діагностичний центр» (№ 625-ПР
від 06.09.2022). Лист постійної комісії з питань охорони здоров’я та
материнства від 08.09.2022 №К105вн-26 щодо підтримки проєкту рішення (№
625-ПР від 06.09.2022).
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Березюк, І. Свистун, Р. Филипів,
О. Василько
ВИРІШИЛИ:
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4.1. Інформацію постійної комісії з питань охорони здоров’я та материнства щодо
підтримти проєкту рішення «Про реорганізацію комунального некомерційного
підприємства Львівської обласної
ради «Львівський обласний державний
клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр» та комунального
некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний
спеціалізований центр радіаційного захисту населення» шляхом приєднання до
комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради
«Львівський обласний клінічний діагностичний центр» взяти до відома.
4.2. Підтримати проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 2, рішення не
прийнято.
Депутат Олена Василько запропонувала повторно розглянути даний проєкт
рішення на засіданні постійної комісії - 19.09.2022.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.
ВИРІШИЛИ:
4.3. Перенести розгляд проєкту рішення з метою напрацювання висновку комісії на
чергове засідання постійної комісії - 19.09.2022.
6. СЛУХАЛИ: Розгляд проєкту рішення «Про передачу нерухомого майна»
(№ 632-ПР від 09.09.2022).
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, О. Березюк, І. Свистун, Р. Филипів,
О. Василько, А. Буряк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4 «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.
ВИРІШИЛИ:
6.1. Інформацію депутата Ростислава Добоша та в.о. начальника управління
майном спільної власності Тараса Зозулі взяти до відома.
6.2. Перенести розгляд питання та ухвалення відповідного рішення на чергове
засідання постійної комісії - 19.09.2022.
7. СЛУХАЛИ: Розгляд проєкту рішення «Про встановлення орендної плати»
(№ 631-ПР від 09.09.2022).
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, І. Свистун, А. Буряк, Р. Филипів, О. Березюк,
О. Василько
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4 «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.
ВИРІШИЛИ:
7.1. Перенести розгляд питання та ухвалення відповідного рішення на чергове
засідання постійної комісії - 19.09.2022.
8. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022 №840
щодо звернення КЗ ЛОР «Монастироцький психоневрологічний інтернат» про
надання дозволу на реконструкцію житлового корпусу №5 за адресою: вул. Івана
Франка, 30б, с. Монастирок.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Т. Зозуля, Р. Андрес, Г. Надяк, О. Березюк, О. Василько,
Р Филипів
Інформацію в.о. директора департаменту соціального захисту населення
Львівської обласної військової адміністрації Романа Андреса та директора КЗ ЛОР
«Монастироцький психоневрологічний інтернат» Ганни Надяк взяли до відома.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
8.1. Погодити КЗ ЛОР «Монастироцький психоневрологічний інтернат»
реконструкцію житлового корпусу № 5 за адресою: вул. Івана Франка, 30б,
с. Монастирок в. т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації в сумі
15 000 тис. грн (відповідно до розпорядження Львівської обласної військової
адміністрації № 171/0/5-22 ВА від 13.07.2022).
9. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022 №839
щодо звернення КЗ ЛОР «Судовишнянський психоневрологічний інтернат» про
надання дозволу на проведення робіт «Капітальний ремонт санвузла І-го поверху
нежитлової будівлі літ. А-3 КЗ ЛОР «Судовишнянський психоневрологічний
інтернат» (адреса: вул. Садова (кол. пров. Піонерський), 3,
м. Судова Вишня).
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Р. Андрес, О. Березюк, І.Свистун
Інформацію в.о. директора департаменту соціального захисту населення
Львівської обласної військової адміністрації Романа Андреса взяли до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
9.1. Погодити КЗ ЛОР «Судовишнянський психоневрологічний інтернат»
проведення робіт «Капітальний ремонт санвузла І-го поверху нежитлової будівлі
літ. А-3 КЗ ЛОР «Судовишнянський психоневрологічний інтернат» (адреса: вул.
Садова (кол. пров. Піонерський), 3, м. Судова Вишня) в сумі 633 тис. грн.
10. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022
№838 щодо звернення КЗ ЛОР «Підкамінський психоневрологічний інтернат» про
надання дозволу на завершення робіт «Капітальний ремонт водонапірної башні з
заміною резервуару насосної станції, ремонтом водопроводу в КЗ ЛОР
«Підкамінський психоневрологічний інтернат».
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Р. Андрес, О. Березюк
Інформацію в.о. директора департаменту соціального захисту населення
Львівської обласної військової адміністрації Романа Андреса взяли до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
10.1. Погодити КЗ ЛОР «Підкамінський психоневрологічний інтернат»
проведення робіт «Капітальний ремонт водонапірної башні з заміною резервуару
насосної станції, ремонтом водопроводу в КЗ ЛОР «Підкамінський
психоневрологічний інтернат» в сумі 572 тис. грн.
10.2. Погодити КЗ ЛОР «Підкамінський психоневрологічний інтернат»
проведення робіт «Капітальний ремонт даху котельні по вул. Нагірна, 11а в смт
Підкамінь Золочівського району в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної
документації» в сумі 105 000 грн.
11. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022
№842 щодо звернення КЗ ЛОР «Ходорівський психоневрологічний інтернат» про
надання дозволу на проведення робіт з покращення майна об’єкта «Капітальний
ремонт корпусу КЗ ЛОР «Ходорівський психоневрологічний інтернат» за адресою:
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вул. Стрийська, 68, с. Жирова Львівської області
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Р. Андрес, О. Березюк
Інформацію в.о. директора департаменту соціального захисту населення
Львівської обласної військової адміністрації Романа Андреса взяли до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
11.1. Погодити КЗ ЛОР «Ходорівський психоневрологічний інтернат» проведення
робіт «Капітальний ремонт карантійного корпусу КЗ ЛОР «Ходорівський
психоневрологічний інтернат» за адресою: вул. Стрийська, 68, с. Жирова
Львівської області» в сумі 1 800 тис. грн.
11.2. Погодити КЗ ЛОР «Ходорівський психоневрологічний інтернат» проведення
ремонту галереї (комплексне приміщення для дозвілля та зайнятості пацієнтів) в
сумі 1 095 тис. грн.
12. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022
№837 щодо звернення КЗ ЛОР «Журавненський будинок підтриманого
проживання пситхоневрологічного типу» про надання дозволу на проведення робіт
з покращення майна за адресою: вул Зелена, 2, смт Журавно».
Інформацію в.о. директора департаменту соціального захисту населення
Львівської обласної військової адміністрації Романа Андреса та т.в.о. директора
КЗ ЛОР «Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного
типу» Ольги Буянової взяли до відома.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Р. Андрес, О. Буянова
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
12.1. Погодити КЗ ЛОР «Журавненський будинок підтриманого проживання
психоневрологічного типу» проведення робіт:
- капітальний ремонт покрівлі спального корпусу в сумі 1 650 тис. грн.
- капітальний ремонт І-го поверху приміщення корпусу школи в сумі 1 200 тис. грн.
- капітальний ремонт приміщення харчоблоку та їдальні в сумі 2 300 тис. грн
13. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022 №47
щодо звернення КЗ ЛОР «Роздільський дитячий будинок-інтернат» про надання
дозволу на продовження робіт по об’єкту «Реконструкція даху та системи водяного
опалення в КЗ ЛОР «Роздільський дитячий будинок-інтернат» по вул.
Б. Хмельницького, 1, смт Розділ Миколаївського району Львівської області»
(з корегуванням суми, лист від 08.09.2022 №305).
Інформацію в.о. директора департаменту соціального захисту населення
Львівської обласної військової адміністрації Романа Андреса взяли до відома.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Р. Андрес, Р. Филипів
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
13.1. Погодити «Роздільський дитячий будинок-інтернат» продовження робіт по
об’єкту «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР
«Роздільський дитячий будинок-інтернат» по вул. Б. Хмельницького, 1, смт Розділ
Миколаївського району Львівської області».
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14. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022 №48
щодо звернення КЗ ЛОР «Підбузький психоневрологічний інтернат» про надання
дозволу на проведення капітального ремонту даху будівлі складу.
Інформацію в.о. директора департаменту соціального захисту населення
Львівської обласної військової адміністрації Романа Андреса взяли до відома.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Р. Андрес, О. Березюк, О. Василько
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
14.1. Погодити КЗ ЛОР «Підбузький психоневрологічний інтернат» про надання
дозволу на проведення капітального ремонту даху будівлі складу в сумі
2 500 тис. грн.
15. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022 №46
щодо звернення КЗ ЛОР «Грушківський психоневрологічний інтернат» про
надання дозволу на реалізацію проєкту «Реконструкція житлових корпусів № 2 та
№ 3 КЗ ЛОР «Грушківський психоневрологічний інтернат» за адресою: вул.
Будинкова, 30, село Якторів Львівської області; в т.ч. виготовлення проектнокошторисної документації».
Інформацію в.о. директора департаменту соціального захисту населення
Львівської обласної військової адміністрації Романа Андреса взяли до відома.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Р. Андрес, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
15.1. Погодити КЗ ЛОР «Грушківський психоневрологічний інтернат» про надання
дозволу на реалізацію проєкту «Реконструкція житлових корпусів № 2 та № 3 КЗ
ЛОР «Грушківський психоневрологічний інтернат» за адресою: вул. Будинкова,
30, село Якторів Львівської області; в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної
документації» в сумі 3 700 тис. грн
16. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 30.08.2022
№850 щодо звернення КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний
центр» про надання дозволу на початок виконання робіт на об’єкті «Реконструкція
приміщень підвального поверху приміщень подвійного призначення для
тимчасового захисту людей від небезпеки та засобів ураження» за адресою: вул.
Дж. Вашингтона, 6, м. Львів.
Інформацію заступника начальника управління майном спільної власності
Артема Буряка взяли до відома.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, А. Буряк, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
16.1. Погодити КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр»
про надання дозволу на початок виконання робіт на об’єкті «Реконструкція
приміщень підвального поверху приміщень подвійного призначення для
тимчасового захисту людей від небезпеки та засобів ураження» за адресою: вул.
Дж. Вашингтона, 6, м. Львів у сумі 12 000 тис. грн (кошти НСЗУ та спецфонду).
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17. СЛУХАЛИ: Лист Львівського міського голови 12.07.2022 № 33-вих-46439
(вх. № 02-1809 від 13.07.2022) щодо безоплатної передачі частини переходу, що
розташована в будівлі № 8 на вул. В. Винниченка на баланс Львівської міської
територіальної громади з метою проведення робіт із відновлення підземного
пішохідного переходу на пл. Митній у м, Львові.
Інформацію заступника начальника управління майном спільної власності
Артема Буряка та депутата Інни Свистун взяли до відома.
Депутат Ольга Березюк внесла пропозицію щодо скерування на розгляд
постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку питання про
виділення коштів з обласного бюджету для ремонту частини переходу, що
розташований в будівлі № 8 (за інд. VІ) на вул. В. Винниченка (пропозиція не
вносилась на голосування).
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, А. Буряк, І. Свистун, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.
ВИРІШИЛИ:
17.1. Підтримати питання безоплатної передачі частини переходу (сходів), що
розташована в будівлі № 8 на вул. В. Винниченка на баланс Львівської міської
територіальної громади з метою проведення робіт із відновлення підземного
пішохідного переходу (пл. Митна, м, Львів).
17.2. Доручити управлінню майном спільної власності напрацювати відповідний
проєкт рішення для винесення на розгляд сесії обласної ради.
18. СЛУХАЛИ: Лист КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична
лікарня» від 12.08.2022 №1455/01.4.19 (вх № 02-2078 від 12.08.2022) щодо
передачі в оперативне управління на баланс частини приміщень (2 і 3 поверх) за
адресою: вул. Тарнавського, 32, м. Дрогобич.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, А. Буряк, М. Цудний, І. Свистун, О. Березюк
Інформацію заступника генерального директора з медичної частини КНП
ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» Мар’яна Цудного взяли
до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
18.1. З метою надання належної медичної допомоги та реабілітації
військовослужбовців та пацієнтів, евакуйованих зі сходу, погодити передачу
з балансу КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмологічний
клінічний лікувально-діагностичний центр» в оперативне управління на баланс
КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» частини приміщень
(2 і 3 поверх) за адресою: вул. Тарнавського, 32, м. Дрогобич.
19. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 16.08.2022 №
33 щодо передачі помп інфузійних AitusPF-12 у кількості 11 штук, рік випуску –
2018, загальна вартість – 251 760,00 грн, з балансу КНП ЛОР «Львівський обласний
клінічний перинатальний центр» на баланс КНП ЛОР «Львівський обласний
госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи».
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, А. Буряк, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
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ВИРІШИЛИ:
19.1. Погодити передачу з балансу КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний
перинатальний центр» на баланс КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь
ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи» помп інфузійних AitusPF-12 у
кількості 11 штук, рік випуску – 2018, загальна вартість – 251 760,00 грн.
20. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 25.08.2022
№ 44 щодо передачі транспортного засобу УАЗ 39-62 (р/д № 84-62 ЛВТ, рік
випуску – 1990, балансова вартість – 11249,00 грн, амортизація – 100 %) з балансу
КП ЛОР Центральна районна аптека № 87 на баланс Перемишлянського ДЛГП
«Галсільліс».
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, А. Буряк, О. Березюк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
20.1. Погодити передачу з балансу КП ЛОР Центральна районна аптека № 87 на
баланс Перемишлянського ДЛГП «Галсільліс» транспортного засобу УАЗ 39-62
(р/д № 84-62 ЛВТ, рік випуску – 1990, балансова вартість – 11249,00 грн,
амортизація – 100 %).
21. СЛУХАЛИ: Лист КЗ ЛОР «Львівський академічний обласний театр
ляльок» від 29.08.2022 № 104 (вх №1584) щодо передачі транспортного засобу
Оpel Monavo 2003 р.в., який закладом не використовується для потреб ЗСУ на
вимогу Галицько-Франківського ОРВК та СП м. Львова.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, А. Буряк, О. Березюк, Р. Филипів
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
21.1. Враховуючи лист начальника Галицько-Франківського ОРВК та СП м. Львова
С. Кучинського підтримати питання передачі КЗ ЛОР «Львівський академічний
обласний театр ляльок» транспортного засобу Оpel Monavo 2003 р.в., який
закладом не використовується, для потреб Збройних Сил України.
22. Комплекс листів управління майном спільної власності щодо надання
ОКС ЛГП «Галсільліс» лісоматеріалів:
22.1. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 15.08.2022 № 264 (вх. № 1462) щодо
надання допомоги військовій частині № 4114 у вигляді лісоматеріалів круглих в
кількості 5 м3 для обладнання захисних споруд .
22.2. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 15.08.2022 № 265 (вх. № 1461) щодо
виділення Кам’янка-Бузьким ДЛГП «Галсільліс» для потреб військової частини
А4623 лісоматеріалів круглих в кількості 7 м3.
22.3. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 15.08.2022 № 268 (вх. № 1458) щодо
виділення Сокальським ДЛГП «Галсільліс» лісоматеріалів для потреб військової
частини А4623, а саме: лісоматеріали круглі - 9 м3, дошка обрізна - 1 м3, дошка
не обрізна - 6 м3.
22.4. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 15.08.2022 № 267 (вх. № 1459) щодо
виділення Сокальським ДЛГП «Галсільліс» для потреб військової частини Т0200
лісоматеріалів круглих 50 м3.
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22.5. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 15.08.2022 № 266 (вх. № 1460) щодо
виділення Кам’янка-Бузьким ДЛГП «Галсільліс» дров паливних 10 м3 для потреб
другого відділу Львівського районного територіального центру комплектування та
соціальної підтримки.
22.6. Звернення ОКС ЛГП «Галсільліс» від 05.09.2022 № 300 (вх. № 1619) щодо
виділення Радехівським ДЛГП «Галсільліс» пиломатеріалів: брус 120х120 мм –
5 м3 пиломатеріал необрізний 30 мм – 15 м3 для потреб військової частини Т03020.
Заступник голови комісії Ростислав Добош поінформував, що комплекс питань
№№ 21.1-21.6 стосується надання допомоги військовим частинам у вигляді
лісоматеріалів та запропонував розглянути питання комплексно. Водночас
доручити директору ОКС ЛГП «Галсільліс» на чергове засідання постійної
комісії надати інформацію, із зазначенням в/ч, яким підприємство виділяло
лісоматеріали.
Депутат Ольга Березюк наголосила, що управлінню майном спільної власності
разом з керівництвом ОКС ЛГП «Галсільліс» було доручено напрацювати
механізм надання лісоматеріалів для окремих категорій споживачів та подати на
розгляд комісії.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, А. Буряк, О. Березюк, Р. Филипів
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
22.1-22.6. Підтримати питання безкоштовного надання лісоматеріалів військовим
частинам (зазначеним у пунктах протоколу №№ 21.1-21.6).
РІЗНЕ
Депутат Інна Свистун запропонувала доручити управлінню майном спільної
власності надати депутатам постійної комісії з питань комунального майна
інформацію щодо об’єктів (нерухомого майна) спільної власності територіальних
громад області, які були передані рішеннями обласної ради за останні 5 років у
власність окремим територіальним громадам.

Заступник голови комісії

Ростислав ДОБОШ

Секретар комісії

Олена ВАСИЛЬКО

12

