
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 25
засідання постійної комісії

з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій

16 серпня  2022 року                       м. Львів, каб. 332, 14.00

Склад комісії: Іщук Микола Васильович – голова постійної 
комісії,
Доманський Володимир Володимирович – 
заступник голови постійної комісії,
Фенчин Олег Романович – секретар постійної 
комісії.

1. Про порядок денний постійної комісії.
Інформує: М. Іщук

2. Про розгляд листа першого заступника голови Львівської обласної 
військової адміністрації (вх. №02-1983 від 04.08.2022) про стан 
виконання у 1 півріччі 2022 року обласних цільових програм, 
фінансування яких здійснюється з обласного бюджету на 2022 рік Зміни 
до обласних програм, затверджені розпорядженнями голови  Львівської 
обласної військової адміністрації. (Комплексна програма соціальної 
підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, 
бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021–
2025 роки, Комплексна програма соціальної підтримки окремих 
категорій громадян Львівської області на 2021–2025 роки, Регіональна 
програма забезпечення  житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2021 
– 2025 роки, Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених 
осіб на період дії воєнного стану в Україні ).

Інформує: Р. Андрес

3. Про розгляд колективного звернення ГО «Львівське обласне братство 
ветеранів імені Романа Шухевича» від 15.06.2022 (вх. №01-КО-521 від 
15.06.2022 ) щодо надання путівок членам Братства та звернення             
Л. Супрун від 08.07.2022 №67293 (вх. №01-С-544 від 11.07.2022) 
стосовно отримання путівками у КНП ЛОР «Лікарня відновного 
лікування №2 «Центр реабілітації ветеранів ОУН УПА «Говерла» (пере 
скерування постійної комісії з питань культури, інформаційної політики 
та промоції ЛОР №К107вн-70 від 03.08.2022).

Інформують: М. Іщук, Р. Андрес



4.. Про розгляд колективного звернення Рудик Т., Юськевич М., Мороз 
Б.(вх. №01-КО-584 від 05.08.2022)  щодо відмови в отриманні путівки в 
КНП ЛОР «Лікарня відновного лікування №2 «Центр реабілітації ветеранів 
ОУН УПА «Говерла». 

 Інформують:  М. Іщук, Р. Андрес

5. Про Меморандум щодо співпраці між Львівською обласною радою та 
благодійною організацією  «Благодійний фонд «Джерело відродження». 

Інформує: М. Іщук

6. Про розгляд листа ГО «Центр організації дозвілля для осіб з особливими 
потребами «Тавор» (вх. №02-1748 від 04.07.2022)  щодо відсутності коштів 
стосовно оплати послуг теплопостачання орендованих приміщень. 

Інформують:  М. Іщук, Р. Андрес

7. Різне.

Голова постійної комісії                                            Микола ІЩУК


