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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Порядок денний № 13
засідання постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування
18.06.2021 року

11.30

каб. 307

Склад постійної комісії:
Кирилич Володимир Ігорович – голова постійної комісії
Кравець Ірина Дмитрівна – заступник голови постійної комісії
Пелиховський Ярослав Володимирович – секретар постійної комісії
Зубач Любомир Львович
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Лист голови Львівської облдержадміністрації М. Козицького від 02.06.2021 вих
№ 5/23-6106/0/2-21-16.2.1 (вх № 02-3979 від 03.06.2021) щодо подання проєкту
рішення обласної ради «Про затвердження переліку населених пунктів та
територій для завдання «Виготовлення містобудівної документації та
землевпорядної документації» в межах фінансування у 2021 році Регіональної
програми розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на
2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від
18.02.2021 № 59».
Інформує: О. Василько.
3. Лист
департаменту
архітектури
та
містобудування
Львівської
облдержадміністрації (вх № 02-4334 від 14.06.2021) щодо погодження переліків
населених пунктів та територій в частині заходів «Інвентаризація земель» та
«Нормативна грошова оцінка земель» завдання «Розвиток земельних відносин»
в межах фінансування у 2021 році Регіональної програми розвитку
містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 –2025 роки,
затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 59.
Інформує: О. Василько.
4. Лист Кабінету Міністрів України (вх № 02-4036 від 04.06.2021) із Планом
організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від
5.04.2021 «Про заходи державної регіональної політики на підтримку
децентралізації влади», введеного в дію Указом Президента України від
29.04.2021 № 180.
Інформує: О. Василько.
5. Звернення громадян щодо вжиття заходів, необхідних для упорядкування
землевпорядної документації:
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Юлдашевої В.А. (вх № 01-Ю-1224 від 1.06.2021; (вх № 01-Ю-1225 від
1.06.2021);
Грицишин Т.І. (вх № 01-Г-1234 від 4.06.2021);
Шапран Н.П. (вх № 01-Ш-1240 від 8.06.2021); (вх № 01-Ш-1241 від
8.06.2021).

6. Лист постійної комісії з питань інженерного, житлово-комунального
господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу обласної
ради (№ К112вн-65 від 02.06.2021) з пропозиціями щодо звернення Нагірного
В.В.
(вх № 01-Н-1121 від 13.05.2021).
Інформує: А. Мельник.
7. Лист департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської
облдержадміністрації (вх № 02-4377 від 14.06.2021) – відповідь на звернення
комісії (№ К102-61 від 26.05.2021) щодо звернення Нагірного В.В. стосовно
внесення в кадастр земельних ділянок, по яких проходить дорога загального
користування, до геологічної пам’ятки природи «Писана Криниця».
8. Лист генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила
Галицького» Т. Романовської (вх № 02-4342 від 14.06.2021) із проханням щодо
дотримання обмежень використання приаеродромної території при розробленні
та затвердженні містобудівної документації та іншій діяльності.
9. Лист владики, єпископа Самбірсько-Дрогобицької єпархії УКГЦ Ярослава
Приріза (вх № 02-4039 від 4.06.2021) щодо сприяння у вирішенні існуючого
спору стосовно орендованої земельної ділянки площею 15 га (землі запасупасовище) в урочищі «Біля каплиці» у с. Биличі.
Інформує: О. Василько.
10. Лист в. о. Бориславського міського голови Ю. Химина (вх № 02-4378 від
14.06.2021) щодо погодження проєкту землеустрою.
11. Лист першого заступника голови Львівської облдержадміністрації А. Годика
(вх № 02-3921 від 31.05.2021) щодо інформування про виконання Стратегії
розвитку Львівської області на період до 2020 року та Плану заходів з її
реалізації.
Інформує: С. Куйбіда.
12. Лист першого заступника голови Львівської облдержадміністрації А. Годика (вх
№ 02-4033 від 04.06.2021) щодо інформації про виконання у 2020 році Стратегії
розвитку гірських територій Львівської області на 2018 – 2020 роки (рішення
обласної ради № 565 від 05.12.2017), а також щодо реалізації Стратегії
управління відходами у Львівській області до 2030 року (рішення обласної ради
№ 580 від 21.12.2021).
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Інформує: С. Куйбіда.
13. Інформація директора департаменту економічної політики Львівської
облдержадміністрації С. Куйбіди за результатом поглибленого вивчення
об’єктів – потенційних переможців – проєктів регіонального розвитку
Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021 – 2025 роки
в частині їх можливого співфінансування з інших бюджетних джерел.
Інформує: С. Куйбіда.
14. Лист першого заступника голови Львівської облдержадміністрації А. Годика (вх
№ 02-3993 від 3.06.2021) щодо розробки стратегій розвитку територіальних
громад.
Інформує: С. Куйбіда.
15. Службова записка начальника управління з питань економічної політики
обласної ради Т. Скрипець (№ 07вн-357 від 26.05.2021) з пропозиціями щодо
внесення змін до Положення про Агенцію розвитку Львівської області та щодо
складу Наглядової ради Агенції.
Інформує: Т. Скрипець.
16. Про розгляд протокольного доручення голови обласної ради І. Гримак за
результатом робочої зустрічі з головами постійних комісій обласної ради від
13.05.2021 (вх № ПДВн-54 від 14.05.2021) щодо надання пропозицій стосовно
важливих напрямів реалізації Стратегії розвитку Львівщини.
Інформує: В. Кирилич.
17. Про розгляд доручення голови обласної ради № Д-221 від 04.06.2021 щодо
формування плану роботи Львівської обласної ради на ІІ півріччя 2021 року.
Інформує: В. Кирилич.
18. Лист першого заступника Голови секретаріату Української асоціації районних
та обласних рад А. Палія (вх № 02-4030 від 03.06.2021) щодо проєкту Закону
України «Про місцевий референдум» (реєстр. № 5512) від 19.05.2021).
Інформують: А. Якимів, А. Мельник.
19. Лист заступника голови Волинської обласної ради (вх № 02-4230 від 09.06.2021)
із зверненням Волинської обласної ради від 27.05.2021 № 6/36 «Щодо
недопущення закриття стаціонарних поштових відділень «Укрпошти» у
Волинській області».
20. Лист голови ЛООРАТ «Укравтотранс» – Львів» (вх № 02-3901 від 31.05.2021)
щодо розгляду можливості напрацювання звернення обласної ради до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України стосовно внесення змін
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до Податкового кодексу України, зокрема в частині врегулювання
оподаткування пасажирів – мешканців міст та мешканців сіл і селищ.
Інформуть: В. Кирилич, А. Мельник.
21. Лист управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради
(вх № 02-4235 від 9.06.2021) – відповідь на звернення обласної ради щодо
звернення Фонду сприяння розвитку української національної школи про
найменування однієї з вулиць Львова на честь Ірини Калинець.
22. Різне.
22.1 Лист керуючого справами обласної ради Р. Кандибора (№ 01-вих-179 від
11.06.2021) щодо контролю за виконанням документів.

Голова постійної комісії

Володимир КИРИЛИЧ

