
Протокол № 18 
засідання постійної комісії з питань бюджету

та соціально-економічного розвитку 
25.11.2022 11:00                                                вул. Винниченка, 18, м. Львів
                                                                            каб. 307
Присутні члени комісії:
В. Квурт,    А. Дуліб’яник,    В. Саган,   Є. Дзядик,    Р. Демчина,    С. Хобзей, 
Й. Ситник, В. Андрейко.  
Відсутні члени комісії:
О. Тіщенко, М. Дзюдзь, Р. Кізима, С. Стефанків.
Від обласної ради: 
Ю. Холод – заступник голови обласної ради.
Т. Скрипець – начальник управління з питань економічної політики.
І. Підгородецька – заступник начальника відділу бюджету та соціально-
економічного розвитку.
Запрошені:
І. Собко – заступник голови ЛОВА.
О. Демків – директор департаменту фінансів ЛОВА.

Голова постійної комісії В. Квурт запропонував взяти порядок денний 
засідання комісії за основу:
 1. Про порядок денний.
2. Про проєкт рішення від 18.11.2022 № 649-ПР «Про інформацію щодо 
виконання показників обласного бюджету Львівської області за дев’ять 
місяців 2022 року».
2.1 Про   лист   начальника    Львівської    обласної    військової    адміністрації 
М. Козицького  вх № 02-3106 від 21.11.2022 щодо виконання обласного 
бюджету Львівської області за 9 місяців 2022 року.
3. Про проєкт рішення від 18.11.2022 № 648-ПР «Про встановлення умов 
оплати праці голові обласної ради, першому заступникові та заступникові 
голови обласної ради на 2023 рік».
4. Про   лист   Сколівського  міського  голови  М. Романишина   вх  № 02-3122
  від 21.11.2022 щодо забезпечення безперервної діяльності 3 відділу 
Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки. 
5. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 7, Проти – 0, Утримався – 0.
На час голосування відсутній один член комісії. 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО,

Голова постійної комісії В. Квурт запропонував включити до порядку 
денного засідання лист в. о. начальника управління майном спільної власності 
А Білоуса від 25..11.2022 № 101 щодо фінансування КП ЛОР «Технічний 
нагляд», розглянувши його в контексті розгляду питання 4 порядку денного.  
ГОЛОСУВАЛИ: За – 7, Проти – 0, Утримався – 0.
На час голосування відсутній один член комісії. 



РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО,
Голова постійної комісії В. Квурт запропонував проголосував за 

порядок денний засідання в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 7, Проти – 0, Утримався – 0.
На час голосування відсутній один член комісії. 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Розгляд питань.
1. Про проєкт рішення від 18.11.2022 № 649-ПР «Про інформацію щодо 
виконання показників обласного бюджету Львівської області за дев’ять 
місяців 2022 року».
1.1 Про   лист   начальника    Львівської    обласної    військової    
адміністрації М. Козицького  вх № 02-3106 від 21.11.2022 щодо виконання 
обласного бюджету Львівської області за 9 місяців 2022 року.
Інформує: О. Демків – директор департаменту фінансів.  

 До загального фонду обласного бюджету за 9 місяців 2022 року 
надійшло 3424233,5 тис. грн податків і платежів, що на 198399,3 тис. грн, або 
6,2 відсотка більше від плану. Порівняно з відповідним періодом 2021 року 
надходження зросли на 1077093,7 тис. грн, або 45,9 відсотка. 

У звітному періоді планові показники загального фонду виконано з 
надходження всіх основних податків та платежів, за винятком плати за 
надання адміністративних послуг та плати за оренду майна.

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 231533,4 тис. грн 
податків, платежів та інших надходжень без урахування трансфертів. 
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження до 
спеціального фонду збільшились на  52173,4 тис. грн, або 29,1 відсотка.

Офіційних трансфертів до обласного бюджету впродовж 9 місяців 
2022 року надійшло в сумі 1080692,3 тис. грн, або 43,9 відсотка до річного 
плану, з них за загальним фондом – 935370,3 тис. грн (75,8 відсотка), 
спеціальним – 145322,0 тис. грн (11,9 відсотка).

За 9 місяців п.р. з обласного бюджету проведено видатків на загальну 
суму 3221005,2 тис. грн, або 43,5 відсотка до річних призначень з 
урахуванням змін, з яких за загальним фондом – 2876679,9 тис. грн, або 58,1 
відсотка, спеціальним – 344325,3 тис. грн, або 14 відсотків. 

Порівняно з аналогічним періодом 2021 року обсяг видатків зменшився 
на 577379 тис. грн, або 15,2 відсотка. 

У звітному періоді забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату 
заробітної плати працівникам установ, що утримуються за кошти обласного 
бюджету, інші видатки профінансовано відповідно до зареєстрованих 
фінансових зобов’язань розпорядниками коштів обласного бюджету.
ВИСТУПИЛИ: В. Квурт, І. Собко, Р. Демчини.

Обговоривши звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців 
поточного року, члени комісії запропонували директорові департаменту 
фінансів ЛОВА О. Демківу ознайомити комісію з прогнозованими 



показниками доходів та видатків обласного бюджету Львівської області на 
2023 рік. 

Директор департаменту фінанів О. Демків проінформував членів комісії 
про те, що  обсяг дохідної частини обласного бюджету на 2023 рік 
прогнозується в розмірі 6 881 202 тис. гривень.

Зокрема, обсяг прогнозованих надходжень податків і платежів до 
обласного бюджету становитиме 4 945 177 тис. грн, обсяг дотацій та 
субвенцій з державного бюджету  прогнозується в розмірі  1 466 618 тис. грн, 
власні надходження бюджетних установ – 285 680 тис. гривень.

Обсяг видатків обласного бюджету Львівської області на 2023 рік 
прогнозується в розмірі 6 881 202 тис. гривень.

На  освіту   і   науку     прогнозується   спрямувати    видатки    в      сумі   
 2 064 532 тис. грн, з них на утримання установ – 1 817 205 тис. гривень.

На  охорону  здоров’я  прогнозується  спрямувати    видатки     в   сумі
 1 038 362 тис. грн, з них на утримання установ освіти галузі – 138 931тис. 
гривень.

На культуру і мистецтво  прогнозується   спрямувати   видатки   в    сумі
544 265 тис. грн, з них на утримання установ культури 317 497 тис. грн, 
отримання установ освіти галузі –  192 653 тис. гривень.

На   соціальний   захист населення    прогнозується  спрямувати  видатки  
в  сумі 785 637 тис. грн, з них на утримання установ – 506 053 тис. гривень.

Службі у  справах  дітей  прогнозується  спрямувати  видатки  в  розмірі
 27 766 тис. грн, з них на утримання установ –   17 966 тис. гривень.

Управлінню молоді і спорту прогнозується  спрямувати  видатки  в  
розмірі 233 077 тис. грн, з них на утримання установ – 154 613 тис. гривень.

Департаменту архітектури та розвитку містобудування прогнозуються 
видатки в розмірі 39 976 тис. грн, з них на утримання установ 11 007 тис. 
гривень.
  На виконання програмних заходів:

-  департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності 
та житлово-комунального  господарства  прогнозується      спрямувати     
видатки   в   розмірі  66 600 тис. гривень;

- управлінню капітального будівництва прогнозується спрямувати  
видатки в розмірі 13 073 тис. гривень;

- департаменту дорожнього господарства прогнозується спрямувати  
видатки в розмірі 1 031 568 тис. грн, з них  за кошти субвенцій з державного 
бюджету – 791 568 тис. гривень;

- департаменту   комунікацій   та   внутрішньої   політики  прогнозується 
спрямувати  видатки  в  розмірі 47 110 тис. гривень;

- департаменту агропромислового розвитку прогнозується спрямувати 
видатки в розмірі 34 200 тис. гривень.

- департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного 
співробітництва прогнозується видатки в розмірі 16 800 тис. гривень;

- управлінню туризму та курортів прогнозується видатки в розмірі 1 000 
тис. гривень.



- департаменту економічної політики прогнозується  спрямувати видатки 
в розмірі 214 545 тис. гривень;

- департаменту екології та природних ресурсів прогнозується спрямувати  
видатки в розмірі 35 476 тис. гривень;

- департаменту з питань цивільного захисту прогнозується  спрямувати 
видатки в розмірі 70 927 тис. гривень;

- управлінню з питань цифрового розвитку прогнозується спрямувати  
видатки в розмірі 19 300 тис. гривень;

- управлінню транспорту та зв"язку прогнозується спрямувати  видатки в 
розмірі 6000 тис. гривень.

Резервний фонд прогнозується затвердити в обсязі   150 000 тис. грн, 
реверсна дотація – 252 033 тис. гривень.

Обговоривши озвучену інформацію про прогноз показників  обласного 
бюджету Львівської області на 2023 рік, члени постійної  комісії  вирішили 
взяли її до відома; проєкт рішення від 18.11.2022 № 649-ПР «Про інформацію 
щодо виконання показників обласного бюджету Львівської області за дев’ять 
місяців 2022 року» погодити з наступним винесенням на розгляд сесії 
обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ: погодити з наступним винесенням на розгляд сесії обласної 
ради проєкт рішення від 18.11.2022 № 649-ПР «Про інформацію щодо 
виконання показників обласного бюджету Львівської області за дев’ять 
місяців 2022 року».
 
2. Про проєкт рішення від 18.11.2022 № 648-ПР «Про встановлення умов 
оплати праці голові обласної ради, першому заступникові та заступникові 
голови обласної ради на 2023 рік».
Інформує: В. Квурт – голова постійної комісії.

Голова постійної комісії В. Квурт проінформував членів комісії про те, 
що цей проєкт рішення розроблений відповідно до вимог постанови КМУ від 
09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів».

Названим вище проєктом рішення регулюється оплата праці голови, 
першого заступника та заступника голови обласної ради.

Обговоривши зазначений проєкт рішення члени комісії вирішили 
рекомендувати   його до затвердження на сесії обласної ради  
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ: погодити з наступним винесенням на розгляд сесії обласної 
ради проєкт рішення від 18.11.2022 № 648-ПР «Про встановлення умов оплати 
праці голові обласної ради, першому заступникові та заступникові голови 
обласної ради на 2023 рік».



3.  Про   лист   Сколівського  міського  голови  М. Романишина   вх  № 02-
3122  від 21.11.2022 щодо забезпечення безперервної діяльності 3 відділу 
Стрийського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки та лист  в. о. начальника управління майном 
спільної   власності  А Білоуса від  25..11.2022 № 101  щодо  фінансування 
КП ЛОР «Технічний нагляд». 
Інформує: В. Квурт – голова постійної комісії.

Голова постійної комісії В. Квурт проінформував членів комісії про те, 
що   до   Львівської   обласної   ради   звернувся   Сколівський  міський  голова
М. Романишин з проханням  забезпечити належну роботу Третього  відділу 
Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки.

Це відділення забезпечує виконання законодавства з питань військового 
обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Для забезпечення належної роботи Третього   відділу Стрийського 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
необхідно провести ремонтні роботи приміщень.  Приміщення в якому 
знаходиться Центр перебуває у спільний власності територіальних громад 
області (тобто власником є Львівська обласна рада).

Стосовно листа  в. о. начальника управління майном спільної   власності  
А Білоуса від  25..11.2022 № 101  щодо  фінансування КП ЛОР «Технічний 
нагляд» голова постійної комісії В. Квурт проінформував членів комісії про 
те, що підприємство виконує функції служби замовника та  фінансується за 
рахунок відрахувань у розмірі 3% за проведення  технічного нагляду  за 
виконанням робіт на об’єктах. Станом на сьогодні підприємство 
недоотримало кошти за виконані у минулих роках  роботи на трьох об’єктах.  

Це призвело до вкрай критичної ситуації, яка склалась на підприємстві  
із виплати заробітної плати працівникам та відрахувань до бюджету. На 
01.11.2022  заборгованість становить 386 447 гривень

Члени постійної комісії обговорили озвучену вище  інформацію та 
вирішили звернутись до департаменту економічної політики  ЛОВА з 
пропозицією  розглянути  можливість виділення коштів на  проведення 
ремонту приміщень за адресою:  майдан Незалежності, 4 м. Сколе в рамках 
обласних цільових програм, зокрема Комплексної програми «Безпечна 
Львівщина» та Програми реалізації пріоритетних  інфраструктурних проєктів 
у Львівській області. Замовником робіт визначити КП ЛОР «Технічний 
нагляд».

Окрім того, з метою погашення наявної заборгованості із виплати 
заробітної плати та недопущення виникнення такої заборгованості розглянути 
можливість виділення коштів КП ЛОР «Технічний нагляд», зокрема шляхом 
поповнення статутного капіталу.  

З метою захисту конституційного права працівників на своєчасне 
отримання заробітної плати та забезпечення її своєчасної виплати в 
подальшому,   управлінню майном спільної власності (А. Білоус), як засновку 
КП ЛОР «Технічний нагляд» розглянути можливість   розроблення  плану 



виведення підприємства з кризового стану й відновлення його повноцінної 
господарської діяльності.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.
РІШЕНЯ ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ: скерувати листа до департаменту економічної політики  ЛОВА 
з пропозицією:
-  розглянути  можливість виділення коштів на  проведення ремонту 
приміщень за адресою:  майдан Незалежності, 4 м. Сколе в рамках обласних 
цільових програм, зокрема Комплексної програми «Безпечна Львівщина» та 
Програми реалізації пріоритетних  інфраструктурних проєктів у Львівській 
області. Замовником робіт визначити КП ЛОР «Технічний нагляд»;
-  з метою погашення наявної заборгованості із виплати заробітної плати та 
недопущення виникнення такої заборгованості розглянути можливість 
виділення коштів КП ЛОР «Технічний нагляд», зокрема шляхом поповнення 
статутного капіталу.  

З метою захисту конституційного права працівників на своєчасне 
отримання заробітної плати та забезпечення її своєчасної виплати в 
подальшому,   управлінню майном спільної власності (А. Білоус), як засновку 
КП ЛОР «Технічний нагляд», розглянути можливість   розроблення  плану 
виведення підприємства з кризового стану й відновлення його повноцінної 
господарської діяльності.

Голова
постійної комісії                                                       Володимир КВУРТ

Заступник голови
постійної комісії                                                       Андрій ДУЛІБ’ЯНИК   

 

 


