ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 26
засідання постійної комісії з питань інженерного, житловокомунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного
комплексу
10 лютого 2022 року
14 год., каб. 329
Склад комісії:
Козловський Григорій Петрович – голова комісії
Подвірний Тарас Михайлович – заступник голови комісії
Доскіч Юрій Юрійович – секретар комісії
Чолій Тарас Богданович
Баран Василь Степанович
Буба Євген Іванович
Дума Андрій Романович
Мазур Юрій Миколайович
Миляник Захар Богданович
Панькевич Олег Ігорович
Стечак Світлана Степанівна
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Зведена інформація Львівської обласної державної адміністрації від
26.01.2022 № 5/23-832/0/2-22/1-11 (вх № 02-497 від 27.01.2021) щодо виконання
обласних цільових програм у 2021 році.
Інформує: С. Куйбіда – директор департаменту економічної політики
Львівської обласної державної адміністрації
3. Інформація Львівської обласної державної адміністрації від 19.01.2022
№ 5/23-606/0/2-22/1-11 (вх №02-406 від 24.01.2022) про виконання у 2021 році
заходів обласних програм, фінансування яких проводиться за рахунок коштів
обласного бюджету, що сформовані головними розпорядниками бюджетних
коштів зазначених програм, за формою, визначеною у додатку 1 рішення
обласної ради від 19.09.2017 № 491. Протокольне доручення за підсумками
апаратної наради в голови обласної ради від 24 січня 2022 року (пункт 6).
Інформують: О. Шуліковський – директор департаменту дорожнього
господарства Львівської обласної державної адміністрації.
Б. Кейван – директор департаменту паливно-енергетичного комплексу,
енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської
обласної державної адміністрації.
4. Про дорожнє господарство та транспорт.
4.1.Звернення голови Куликівської селищної ради Л. Бови від 10.01.2022
№ 02-21/43 (вх № 02-117 від 10.01.2022) щодо переліку доріг загального
користування місцевого значення, на яких потрібно провести поточний дрібний
ремонт у 2022 році.

4.2.Звернення депутата Куликівської селищної ради М. Деревінської від
13.01.2022 № 4 (вх № 02-247 від 17.01.2022) щодо незадовільного стану
автомобільної дороги С140674 Могиляни – Нагірці.
4.3.Депутатське звернення А. Думи від 19.01.2022 № Д-17вн-2 щодо
необхідності здійснення ремонту автодороги в смт. Куликів по
вул. Б. Хмельницького.
4.4.Звернення голови Куликівської селищної ради Л. Бови від 10.01.2022
№ 02-21/51 (вх № 02-121 від 10.01.2022) щодо переліку першочергових об’єктів,
які потребують капітального ремонту у 2022 році.
4.5.Депутатське звернення А. Думи від 28.01.2022 № Д-17вн-12 щодо
переліку доріг, на яких потрібно провести поточний дрібний ремонт у 2022 році.
4.6.Звернення голови Дрогобицької районної ради від 26.01.2022 № 02-08/17
(вх № 02-589 від 31.01.2022) щодо ремонту доріг загального користування
С140439 (Нижанковичі – Стрий) – Нижні Гаї та С140417 (Нижанковичі – Стрий)
– Бійничі.
4.7.Звернення Червоноградської міської ради від 01.02.2022 № 3/23-603/214 (вх №02-650 від 02.02.2022) щодо необхідності завершення ремонту доріг
С141615 Сілець-Соснівка О141607 Сокаль-Червоноград.
4.8.Звернення Підберізцівської сільської ради від 02.02.2022 № 170
(вх № 02-703 від 04.02.2022) щодо неналежного стану тротуарів вздовж
автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141221
Верхня Білка – Острів.
4.9.Звернення старости сіл: Нижні Гаї, Верхні Гаї, Бійничі від 31.01.2022
№ 9 (вх №02-616 від 31.01.2022) щодо необхідності здійснення капітального
ремонту автомобільних доріг Нижанковичі – Стрий – Нижні Гаї (Т-14-18 –
С140439) та Нижанковичі – Стрий – Бійничі (Т-14-18 – С140417).
4.10. Звернення Івано-Франківської селищної ради від 03.02.2022 № 0407/372 (вх № 02-681 від 03.02.2022) щодо необхідності проведення капітального
ремонту дороги по вул. Озерна в с. Страдч Яворівського району.
4.11. Звернення Радехівської міської ради від 04.02.2022 № 189 (вх № 02692 від 04.02.2022) щодо переліку автодоріг загального користування місцевого
значення та комунальної власності Радехівської міської ради, що потребують
ремонту, зазначених у зверненні.
4.12. Звернення директора Львівської національної галереї мистецтв імені
Б. Г. Возницького Т. Возняка від 03.02.2022 № 66/1.4-08/22 (вх № 02-693 від
04.02.2022) щодо необхідності проведення капітального (поточного) ремонту
під’їзної дороги (1 км), що сполучає Замковий комплекс в Олеську з автошляхом
міжнародного значення М-06.
4.13. Звернення мешканців сіл Задністря та Бережниця Самбірського
району (контактна особа С. Андрущакевич) від 02.02.2022 (вх № 01-КО-214 від
04.02.2022) щодо необхідності проведення капітального ремонту автодороги
Страшевичі – Задністря.
4.14. Звернення Бібрської міської ради від 28.01.2022 № 02-13/103
(вх № 02-706 від 04.02.2022) щодо необхідності проведення освітлення
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пішохідних переходів та автобусних зупинок сіл Ходорківці і П’ятничани, а
також встановлення автобусних зупинок в Івано-Франківському напрямку.
4.15. Звернення жителів с. Боб’ятин та с. Лещатів Сокалької ОТГ
(контактна особа В. Монянчин) від 07.02.2022 № 01-КО-219 щодо необхідності
виділення коштів для проведення капітального ремонту автомобільної дороги
С141611.
5. Про житлово-комунальне господарство та паливно-енергетичний
комплекс
5.1. Про розгляд проєкту звернення до Кабінету Міністрів України,
Міністерства енергетики України, Фонду державного майна України і
НАК «Нафтогаз України» щодо результатів інвентаризації газових мереж
Львівської області.
5.2.Звернення в.о. директора КНП «ЛОР «Львівський обласний клінічний
психоневрологічний диспансер» Т. Торопової від 18.01.2022 № 115 д (вх № 02317 від 19.01.2022) щодо фінансування у 2022 році робіт з енергозбереження
«Реконструкція будівель та системи теплопостачання КЗ ЛОР «Львівський
обласний клінічний психоневрологічний диспансер» в рамках Комплексної
програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку
відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021 – 2025 роки.
5.3.Звернення депутатів Дрогобицької районної ради від 24.12.2021 № 0208/539 (вх № 02-438 від 25.01.2022) щодо забезпечення якісного та
безперебійного електропостачання населених пунктів Дрогобицького району.
5.4.Звернення Львівської обласної організації Національної Спілки
художників України від 24.01.2022 № 05 (вх № 02-590 від 31.01.2022) щодо
внесення змін (зниження тарифів) у Постанову КМУ № 1209 від 10.11.2021.
6. Інше.
6.1.Інформація голови постійної комісії з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку В. Квурта від 17.01.2022 № К101вн-2 про надання
пропозицій щодо визначення фінансового ресурсу з метою впровадження
пілотного проєкту на базі КЗ ЛОР «Галсільліс» із закупівлі обладнання для
виробництва альтернативних видів палива.
6.2.Інформація Західного офісу Держаудитслужби від 14.01.2022 № 02-211
про результати роботи за 2021 рік у сфері здійснення контролю за цільовим та
ефективним використанням коштів бюджетів усіх рівнів, збереження
державного і комунального майна, інших активів держави.
Заступник голови комісії

Тарас ПОДВІРНИЙ
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