ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
Постійна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування
18.02.2022 року

12.00

каб. 307

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 22
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної
адміністрації А. Годика (вх № 02-497 від 27.01.2022) щодо розгляду зведеної
інформації про виконання у 2021 році обласних цільових програм.
Інформує: С. Куйбіда.
3. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної
адміністрації А. Годика (вх № 02-406 від 24.01.2022) щодо розгляду звіту про
стан виконання у 2021 році заходів обласних програм, зокрема Регіональної
програми розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на
2021 – 2025 роки.
3.1. Про пропозиції щодо внесення змін до Програми.
Інформують: О. Василько, В. Кирилич.
4. Про розгляд п. 6 протокольного доручення за підсумками апаратної наради
голови обласної ради від 24.01.2022 (ПДВн-1 від 26.01.2022) щодо опрацювання
звітів про виконання обласних цільових програм за 2021 рік.
Інформує: В. Кирилич.
5. Лист Золочівської районної ради (вх № 02-101 від 10.01.2022) з рішенням районної
ради від 24.12.2021 № 119 «Про прийняття звернення до Львівської обласної ради
щодо затвердження Програми фінансової підтримки діяльності районних рад
Львівської області».
Інформують: В. Кирилич, А. Якимів.
6. Листи виконавчої директорки Львівського регіонального відділення Асоціації міст
України О. Шваюк (вх № 02-547 від 28.01.2022; вх № 02-852 від 14.02.2022) щодо
звернення Глинянської міської ради стосовно внесення проєкту «Будівництво
каналізаційних мереж міста Глиняни Золочівського району Львівської області» до
переліку природоохоронних заходів, які фінансуватимуться у 2022 році з обласного
фонду охорони природного навколишнього середовища, і завершення реалізації
цього проєкту у 2022 році.
Інформують: О. Шваюк, Р. Гречаник, В. Чорнопис.
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7. Лист департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації (вх №
02-8590 від 20.12.2021) щодо створення спеціальної економічної зони – СЕ «Зелене
вугілля».
Інформує: С. Куйбіда.
8. Лист Голови Львівського офісу Західного регіонального представництва у м.
Львові ПП «Енергія природи – водень» (вх № 02-25 від 04.01.2022) щодо створення
Спеціальної економічної зони у Червоноградському районі.
9. Звернення Нагірного В.В. (вх № 01-Н-15 від 11.01.2022) щодо демонтажу
приміщення охорони, шлагбауму на дорозі у напрямку до геологічної пам’ятки
природи «Писана криниця», звільнення земельних ділянок на території Славського
ДЛГП «Галсільліс» і притягнення винних осіб до відповідальності.
10. Звернення Нагірного В.В. (вх № 01-Н-213 від 04.02.2022; вх № 01-Н-256 від
09.02.2022; вх № 01-Н-293 від 15.02.2022) щодо вжиття заходів реагування,
пов’язаних із проведенням перевірок стосовно відведення і використання
земельних ділянок, розташованих на території Славської селищної ради, та з інших
питань.
11. Лист Головного управління Національної поліції у Львівській області (вх № 02-78
від 05.01.2022) – відповідь на лист Львівської обласної ради щодо звернення
Нагірного В.В. стосовно розгляду можливих неправомірних дій окремих посадових
осіб Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.
12. Листи Славської селищної ради (вх № 02-234, вх № 02-243 від 17.01.2022) –
відповіді на звернення комісії щодо звернень Г. Лущика і Е. Чіпчик.
13. Лист Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради
України (вх № 02-8665 від 22.12.2021) – відповідь на звернення Львівської обласної
ради щодо підтримки проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» (реєстр. №5600 від 02.06.2021 року) та вдосконалення
законодавства, зокрема, в частині сплати ПДФО за місцем здійснення діяльності
суб’єктів господарювання та врегулювання оподаткування перевезень пасажирів.
14. Лист Західного офісу Держаудитслужби Державної аулиторської служби України
(вх № 02-211 від 14.01.2022) з довідками про результати контрольних заході,
проведених в різних галузях упродовж 2021 року.
Інформує: В. Кирилич.
15. Лист голови Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад (вх №
02-722 від 07.02.2022) щодо проєкту постанови Верховної Ради України «Про зміну
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і встановлення меж міста Пустомити Львівського району Львівської області»
(рішення Львівської обласної ради від 20.03.2018 № 627).
Інформує: А. Якимів.
16. Про розгляд листів місцевих рад територіальних громад Львівщини стосовно
проблемних питань у видачі документів дозвільного характеру для виконання
будівельних робіт державними органами виконавчої влади з метою своєчасної
реалізації державних та обласних програм (п. 4 № ПДВн-110 від 10.12.2021).
Напрацювання проєкту звернення до Кабінету Міністрів України:
- Рава-Руської міської ради Львівського району (вх № 02-8783 від 28.12.2021)
- Оброшинської сільської ради Львівського району (вх № 02-8849 від
30.12.2021)
- Сокільницької сільської ради Львівського району (вх № 02-88 від 05.01.2022)
- Мостиської міської ради Яворівського району (вх № 02-8699 від 23.12.2021)
- Червоноградської міської ради (вх № 02-8795 від 28.12.2021)
- Стрийської міської ради (вх № 02-8797 від 28.12.2021)
- Ходорівської міської ради Стрийського району (вх № 02-8840 від 30.12.2021)
- Дрогобицької міської ради (вх № 02-8798 від 28.12.2021)
- Самбірської міської ради (вх № 02-8768 від 28.12.2021)
- Новокалинівської міської ради Самбірського району (вх № 02-8758 від
28.12.2021)
- Добромильської міської ради Самбірського району (вх № 02-8820 від
29.12.2021)
- Хирівської міської ради Самбірського району (вх № 02-8837 від 30.12.2021)
- Управління адміністрування послуг Львівської міської ради (вх № 02-11 від
04.01.2022)
- Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Львівської
міської ради (вх № 02-61 від 04.01.2022).
17. Лист Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування (вх № 02-809 від 10.02.2022) – відповідь
на звернення щодо розгляду законопроєкту «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності»
(реєстр. № 5655).
18. Лист Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України (вх № 02-772
від 09.02.2022) щодо сприяння Національній комісії зі стандартів державної мови
щодо розвитку в територіальних громадах мережі локацій для проведення іспитів
на визначення рівня володіння державною мовою відповідно до меморандуму про
співпрацю між Нацкомісією і Асоціацією міст України.
Інформує: В. Кирилич.
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19. Протокольні доручення керівництва обласної ради:
19.1. Про формування плану роботи Львівської обласної ради на І півріччя 2022
року (№ Д-341 від 03.12.2021).
19.2. Про внесення пропозицій щодо внесення змін до Регламенту Львівської
обласної ради VIII скликання (№ ПДВн-113 від 16.12.2021).
19.3. Про напрацювання пропозицій щодо змін до Комплексної програми
регіонального розвитку Львівщини на 2021 – 2025 роки. За результатами
розгляду підготувати відповідні пропозиції (п. 10 № ПДВн-115 від
29.12.2021).
20. Різне:
20.1. Лист Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (вх № 026 від 04.01.2022) щодо окремих питань застосування постанови Кабінету
Міністрів України від 03.11.2021 № 1147 «Про затвердження Методики
нормативної грошової оцінки земельних ділянок».

Голова постійної комісії

Володимир КИРИЛИЧ

