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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ № 28
засідання постійної комісії з питань комунального майна

від  19  вересня  2022  року

                                                                                          вул. Винниченка, 14, м. Львів,  каб. 1
                                                                                   (в режимі zoom-конференції)
                                                                                   Засідання розпочалось  в  14.00 год.      
                                                                                   Засідання закінчилось   в  15.00 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;
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу Львівської обласної ради;
А. Буряк – заступник начальника управління майном спільної власності обласної 
ради
Запрошені:
О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я Львівської обласної 
військової адміністрації;
М. Прикупенко – генеральний директор КНП ЛОР «Львівський обласний 
госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про порядок денний засідання комісії.
Доповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії 
2. 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).
3. Лист Військово-медичного клінічного центру Західного регіону 08.09.2022 
№550/4254 (вх № 02-2299) щодо передачі на період воєнного стану до сфери 
управління Міністерства оборони України на баланс квартирно-експлуатаційного 
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відділу м. Львова майнових комплексів медичних установ, що належать до 
спільної власності територіальних громад Львівської області. Розгляд проєкту 
рішення «Про передачу нерухомого майна» (№ 632-ПР від 09.09.2022).
4. Розгляд проєкту рішення «Про встановлення орендної плати» (№ 631-ПР від 
09.09.2022).

РІЗНЕ

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ.

1.  СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Погодити порядок денний засідання постійної комісії.

2.  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, О. Чемерис, Т. Зозуля, О. Березюк                

 Інформацію директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної 
військової адміністрації О. Чемериса взяли до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Підтримати винесення на розгляд сесії 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».

3.  СЛУХАЛИ: Лист Військово-медичного клінічного центру Західного 
регіону 08.09.2022 №550/4254 (вх № 02-2299) щодо передачі на період воєнного 
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стану до сфери управління Міністерства оборони України на баланс квартирно-
експлуатаційного відділу м. Львова майнових комплексів медичних установ, що 
належать до спільної власності територіальних громад Львівської області. 
Розгляд проєкту рішення «Про передачу нерухомого майна» (№ 632-ПР від 
09.09.2022)
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Я. Гасяк, А. Буряк, І. Свистун, Р. Филипів

 Інформацію начальника юридичного відділу Львівської обласної ради                            
Ярослава Гасяка та депутата Інни Свистун взяли до відома.

  Заступник голови комісії Ростислав Добош запропонував взяти за основу 
проєкт рішення «Про передачу нерухомого майна».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.

Депутат Роман Филипів запропонував внести зміни до пункту 1 проєкту 
рішення «Про передачу нерухомого майна», а саме, слова «строком на час дії 
воєнного стану» замінити словами: «строком до 01.01.2025 року» та 
проголосувати озвучену ним правку.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.
ВИРІШИЛИ:
3.1. Підтримати проєкт рішення «Про передачу нерухомого майна» в цілому з 
урахуванням внесеної правки.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.

4.  СЛУХАЛИ: Розгляд проєкту рішення «Про встановлення орендної плати» 
(№ 631-ПР від 09.09.2022).
ВИСТУПИЛИ: Р. Добош, Я. Гасяк, А. Буряк, І. Свистун, Р. Филипів
         Інформацію начальника юридичного відділу Львівської обласної ради                            
Ярослава Гасяка та депутата Інни Свистун взяли до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.
ВИРІШИЛИ:
4.1. Підтримати проєкт рішення «Про встановлення орендної плати».

Заступник голови комісії                        Ростислав ДОБОШ

Секретар комісії    Олена ВАСИЛЬКО


