
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

Постійна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування
ПРОТОКОЛ № 26

від 17 серпня 2022 року

(відео-трансляція ZOOM)

Засідання розпочалося о 16.35
Засідання закінчилось о 17.20

Присутні: В. Кирилич, І. Кравець (відео-трансляція ZOOM), Я. Пелиховський,              
Л. Зубач (відео-трансляція ZOOM).

Запрошені: 
О. Посипанко – депутат Львівської міської ради;
І. Соляр – директор Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича

Національної академії наук України;
В. Ващук – заступник директора департаменту архітектури та розвитку 

містобудування Львівської обласної військової адміністрації;
В. Бега – Славський селищний голова. 

Присутні від обласної ради:
І. Крук – начальник управління адміністративного  забезпечення діяльності ради;                                                                                                 
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу;
В. Чабада – радник відділу пресслужби;
Я. Нурко-Матвіїшин – радник відділу роботи та взаємодії з органами місцевого 

самоврядування  управління адміністративного забезпечення діяльності 
ради;

А. Герич – представник апарату фракції ПП «Слуга Народу» в обласній раді;
Ю. Столяр – представник апарату фракції ПП «Європейська Солідарність» в обласній 

раді.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Лист Львівської обласної військової адміністрації (вх № 02-1983 від 04.08.2022)                             

з інформацією про стан виконання у І півріччі 2022 року обласних цільових 
програм, зокрема щодо виконання Регіональної програми розвитку містобудівного 
кадастру та просторового планування на 2021 – 2025 роки (зі змінами).
Запрошена: О. Василько.

3. Про розгляд проєкту Концепції адаптації базових галузей економіки до умов 
воєнного стану та на післявоєнний період (протокольне доручення № ПДВн-10 від 
19.07.2022).
3.1.Лист постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 

обласної ради (№ К101вн-7 від 05.08.2022) щодо напрацювання напрямків 
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реалізації Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини до потреб 
післявоєнного періоду.

4. Про напрацювання проєкту рішення щодо перейменування смт Рудне Львівської  
територіальної громади (колективне звернення мешканців смт Рудне від 17.05.2022                    
№ 01-КО-486).
Запрошені:  О. Посипанко, Я. Гасяк.
4.1.Лист Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук 

України (вх № 02-1846 від 20.07.2022) щодо наукового історично-
лінгвістичного обгрунтування назви населеного пункту смт Рудне Львівської 
територіальної громади.
Запрошений: І. Соляр.

4.2. Лист департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської 
обласної військової адміністрації (вх № 02-1901 від 28.07.2022) щодо надання 
схематичної карти місцевості населеного пункту смт Рудне Львівської 
територіальної громади Львівського району.

5. Лист Славської селищної ради Стрийського району (вх № 02-1751 від 04.07.2022) 
щодо перейменування смт Славське на Славсько.
Запрошені: В. Бега, О. Василько, Я. Гасяк.
5.1. Лист Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук 

України (вх № 02-2045 від 10.08.2022) щодо наукового історично-
лінгвістичного обгрунтування назви населеного пункту смт Славське Славської 
територіальної громади Стрийського району.
Запрошений: І. Соляр.

6. Лист Західного офісу Держаудитслужби (вх № 02-1857 від 20.07.2022) щодо 
результатів роботи за І півріччя 2022 року.

7. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, Не голосував – 1.
ВИРІШИЛИ: 
1.1. Внести 2 нові питання до порядку денного, доповнивши його пунктами:

2.1. Лист департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської 
обласної військової адміністрації (вх № 02-2080 від 12.08.2022) із інформацією 
станом на 31.07.2022 щодо реалізації Регіональної програми розвитку 
містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 – 2025 роки.
5.2. Лист департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської 
обласної військової адміністрації (вх № 02-2065 від 11.08.2022) щодо надання 
схематичної карти місцевості населеного пункту смт Славське Славської 
територіальної громади Стрийського району.

1.2. Погодити  порядок денний в цілому із врахуванням вище названих змін.

2. СЛУХАЛИ: Лист Львівської обласної військової адміністрації (вх № 02-1983 
від 04.08.2022) з інформацією про стан виконання у І півріччі 2022 року 
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обласних цільових програм, зокрема щодо виконання Регіональної програми 
розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 – 2025 
роки (зі змінами).

2.1.Лист департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської 
обласної військової адміністрації (вх № 02-2080 від 12.08.2022) із інформацією 
станом на 31.07.2022 щодо реалізації Регіональної програми розвитку 
містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 – 2025 роки.
Запрошений: В. Ващук.

ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, В. Ващук, І. Кравець, Я. Пелиховський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, Не голосував – 1.
ВИРІШИЛИ: 
2.1. Інформацію взяти до відома.
2.2. Звернутись до Львівської обласної військової адміністрації (М. Козицький) щодо 
надання інформації стосовно цільового призначення та використання вилучених з 
програми коштів, відповідно до внесених змін згідно з розпорядженням начальника 
Львівської  обласної військової адміністрації від 15.07.2022 № 187/0/5-22ВА «Про 
внесення змін до Регіональної програми розвитку містобудівного кадастру та 
просторового планування на 2021 – 2025 роки»; вказавши за яким принципом 
здійснюється відбір реципієнтів з числа територіальних громад Львівщини – 
учасників зазначеної програми у 2022 році.

3. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту Концепції адаптації базових галузей 
економіки до умов воєнного стану та на післявоєнний період (протокольне 
доручення № ПДВн-10 від 19.07.2022).
3.1. Лист постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного 

розвитку обласної ради (№ К101вн-7 від 05.08.2022) щодо напрацювання 
напрямків реалізації Комплексної програми регіонального розвитку 
Львівщини до потреб післявоєнного періоду.

ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, Я. Пелиховський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, не голосував – 1.
ВИРІШИЛИ: 
3.1. Інформацію взяти до відома.
3.2. Зазначивши, що пропозиції комісії, попередньо скеровані листом від 02.06.2022 
№К102вн-8, враховано, підтримати проєкт Концепції адаптації базових галузей 
економіки до умов воєнного стану та на післявоєнний період. 

4. СЛУХАЛИ: Про напрацювання проєкту рішення щодо перейменування смт 
Рудне Львівської  територіальної громади (колективне звернення мешканців 
смт Рудне від 17.05.2022 № 01-КО-486).

Запрошені:  О. Посипанко, Я. Гасяк.
4.1.Лист Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук 
України (вх № 02-1846 від 20.07.2022) щодо наукового історично-лінгвістичного 
обгрунтування назви населеного пункту смт Рудне Львівської територіальної 
громади.
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Запрошений: І. Соляр.
4.2. Лист департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної 
військової адміністрації (вх № 02-1901 від 28.07.2022) щодо надання схематичної 
карти місцевості населеного пункту смт Рудне Львівської територіальної громади 
Львівського району.

Запрошений: В. Ващук.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, І. Соляр, О. Посипанко, Л. Зубач, Я. Пелиховський.
Л. Зубач – інформував, що порушене питання розглянуто у Львівській міській раді 
робочою групою для розгляду пропозицій найменування назв вулиць, названими 
іменами російських діячів за участю членів комісії з найменування та 
перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів та споруд у                             
м. Львові. З урахуванням зазначеного, Львівська міська рада не заперечує і підтримує 
перейменування смт Рудне на смт Рудно.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
4.1. Інформацію взяти до відома.
4.2. Підготувати і погодити проєкт рішення «Про перейменування селища міського 
типу Рудне Львівської міської ради Львівського району Львівської області» згідно з 
додатком, зокрема:

1. Підтримати ініціативу мешканців селища міського типу Рудне щодо 
перейменування селища міського типу Рудне Львівської міської ради Львівського 
району Львівської області на селище міського типу Рудно Львівської міської ради 
Львівського району Львівської області.

2. Звернутися з відповідним поданням до Верховної Ради України щодо 
перейменування селища міського типу Рудне Львівської міської ради Львівського 
району Львівської області та внесення відповідних змін до реєстру Верховної Ради 
України про адміністративно-територіальний устрій України згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
розвитку місцевого самоврядування обласної ради (В. Кирилич).
4.3. Ініціювати розгляд зазначеного проєкту рішення на черговій сесії обласної ради.

5. СЛУХАЛИ: Лист Славської селищної ради Стрийського району (вх № 02-1751 
від 04.07.2022) щодо перейменування смт Славське на Славсько.

Запрошені: В. Бега, В. Ващук, Я. Гасяк.
5.1. Лист Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії 
наук України (вх № 02-2045 від 10.08.2022) щодо наукового історично-
лінгвістичного обгрунтування назви населеного пункту смт Славське Славської 
територіальної громади Стрийського району.

Запрошений: І. Соляр.
5.2. Лист департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської 
обласної військової адміністрації (вх № 02-2065 від 11.08.2022) щодо надання 
схематичної карти місцевості населеного пункту смт Славське Славської 
територіальної громади Стрийського району.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, І. Соляр, В. Бега, Я. Пелиховський.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
5.1. Інформацію взяти до відома.
5.2. Підготувати і погодити проєкт рішення «Про перейменування селища міського 
типу Славське Славської селищної ради Стрийського району Львівської області» 
згідно з додатком, зокрема:

1. Підтримати ініціативу Славської селищної ради щодо перейменування селища 
міського типу Славське Славської селищної ради Стрийського району Львівської 
області на селище міського типу Славсько Славської селищної ради Стрийського 
району  Львівської області.

2. Звернутися з відповідним поданням до Верховної Ради України щодо 
перейменування селища міського типу Славське Славської селищної ради 
Стрийського району Львівської області та внесення відповідних змін до реєстру 
Верховної Ради України про адміністративно-територіальний устрій України згідно з 
додатком.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
розвитку місцевого самоврядування обласної ради (В. Кирилич).
5.3. Ініціювати розгляд зазначеного проєкту рішення на черговій сесії обласної ради.

6. СЛУХАЛИ: Лист Західного офісу Держаудитслужби (вх № 02-1857 від 
20.07.2022) щодо результатів роботи за І півріччя 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

7. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, Я. Пелиховський.

Голова постійної комісії                                                  Володимир КИРИЛИЧ

Секретар постійної комісії                                              Ярослав ПЕЛИХОВСЬКИЙ  


