
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 27
засідання постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування

(в режимі ZOOM-конференції)

14.00 год., 24 листопада 2022 року
вул. В. Винниченка, 18, каб. 318

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.
Інформує: В. Кирилич.

2. Лист Львівської обласної військової адміністрації (вх № 02-3106 від 21.11.2022) 
щодо виконання обласного бюджету Львівської області за 9 місяців 2022 року.

Інформує: О. Демків.

3. Інформація про виконання станом на 01.10.2022 Регіональної програми 
розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 – 2025 
роки (зі змінами) та пропозиції щодо реалізації заходів програми у 2023 році. 

3.1. Лист Львівської обласної військової адміністрації (вх № 02-2919 від 
03.11.2022) щодо вилучення у 2022 році окремих заходів програми з переліку 
фінансування. 

Інформує: О. Василько.
 
4. Лист Трускавецького міського голови (вх № 02-2948 від 07.11.2022) про 

погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
адміністративно-територіальної одиниці – міста Трускавець Трускавецької 
міської ради Дрогобицького району Львівської області. 

Інформує: А. Кульчинський
4.1. Лист департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської 

обласної військової адміністрації (вх № 02-3098 від 18.11.2022) про 
відповідність проєкту землеустрою вимогам та нормам чинного 
законодавства.

Інформує: О. Василько.

5. Лист Прем’єр-міністра України (вх № 02-2277 від 07.09.2022) щодо 
забезпечення виконання положень Закону України від 29.07.2022 № 2486-ІХ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
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вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій», у т. ч. про 
створення Єдиного державного реєстру адміністративно-територіальних 
одиниць та територій територіальних громад.

5.1. Лист департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської 
обласної військової адміністрації (вх № 02-2193 від 30.08.2022) щодо 
функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. 

Інформує: О. Василько.
5.2. Лист Державної інспекції архітектури та містобудування України (вх № 02-

3017 від 14.11.2022) щодо скерування звернення до державного підприємства 
«Дія» стосовно функціонування Єдиної державної електронної системи у 
сфері будівництва. 

Інформує: В. Кирилич.

6. Про протокольне доручення голови обласної ради за підсумками апаратної 
наради 24.10.2022:
6.1. Про напрацювання проєкту Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Львівській області на 2022 – 2025 роки (п. 2 № ПДВн-
18 від 27.10.2022).

Запрошений: Д. Сороковий. 
6.2. Про заснування відзнаки Львівської обласної ради «Почесний 

громадянин Львівщини» (п. 3 № ПДВн-18 від 27.10.2022).
Інформує В. Кирилич.

7. Різне.

Голова постійної комісії                                                  Володимир КИРИЛИЧ 


