
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

Постійна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування

06.04.2022 року                               15.30                                                 каб. 318        

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 23

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.

2. Про участь в Регіональній програмі розвитку містобудівного кадастру та просторового 
планування на 2021 – 2025 роки у 2022 році:
2.1. Лист Жидачівської міської ради (вх № 02-1135 від 25.02.2022) щодо проведення 

нормативної грошової оцінки  земель населених пунктів м. Жидачів, с. Вільхівці,               
с. Бережниця та завершення робіт з розроблення генерального плану с. Іванівці.

2.2. Лист Рудківської міської ради (вх № 02-1007 від 18.02.2022) щодо розроблення 
генеральних планів населених пунктів с. Чайковичі,  с. Колбаєвичі,  с. Вишня і                       
с. Яремків.

2.3. Лист Ходорівської міської ради (вх № 02-1172 від 16.03.2022) щодо виділення 
коштів на нормативну грошову оцінку земель в розмірі 200, 0 тис. грн та 
розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної 
громади 500, 0 тис. грн.

2.4. Лист Комарнівської міської ради (вх № 02-1144 від 14.03.2022) щодо розробки 
технічних документацій з нормативної грошової оцінки  земель населених пунктів: 
с. Підзвіринець, с. Лівчиці, с. Грабино, с. Тулиголове, м. Комарно, с. Нове Село,                     
с. Березець, с. Монастирець, с. Поляна, с. Мости, с. Тершаків, с. Татаринів,                              
с. Паланики.

3. Інформація департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської 
облдержадміністрації про кількість поданих заявок від місцевих рад територіальних 
громад Львівщини на участь в Регіональній програмі розвитку містобудівного 
кадастру та просторового планування на 2021 – 2025 роки у 2022 році по кожному 
заходу.
Інформує: О. Василько.

4. Звернення голови Залізничної районної організації Української спілки Ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) м. Львова А. Чеботаря (вх № 02-1073 від 
22.02.2022) щодо обговорення земельних, соціальних, житлових і реабілітаційних 
питань ветеранів Афганістану.

 
5. Лист департаменту фінансів Львівської облдержадміністрації (вх № 02-1052 від 

21.02.2022) з інформацією щодо уточненого розпису доходів і видатків на 2022 рік за 
загальним і спеціальним фондами районних бюджетів області.

6. Різне.

Голова постійної комісії                                                  Володимир КИРИЛИЧ 
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