
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

Постійна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування
ПРОТОКОЛ № 27

від  24 листопада 2022 року

(відео-трансляція ZOOM)

Засідання розпочалося о 14.10
Засідання закінчилось о 15.42

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

Запрошені: 
О. Василько – директор департаменту архітектури та розвитку містобудування 

Львівської обласної військової адміністрації;
Д. Сороковий – виконавчий директор  Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини»;
С. Стефанків – заступник Трускавецького міського голови.

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

самоврядування  управління адміністративного забезпечення діяльності 
ради;

Ю. Столяр – представник апарату фракції ПП «Європейська Солідарність» в обласній 
раді.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.
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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 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.

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

6.3. Про розгляд проєкту рішення «Про встановлення мораторію на відчуження 
нерухомого майна освітнього, соціально-культурного, санаторно-курортного, 
туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, яке належить до 
спільної власності територіальних громад Львівської області» (№ 656-ПР від 
18.11.2022) (п. 1 протокольного доручення № ПДПвн-3 від 22.11.2022).
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7.1. Про відзначення Дня місцевого самоврядування 7.12.2022 та про Форум 
місцевого самоврядування 9.12.2022.

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

2. СЛУХАЛИ: Лист Львівської обласної військової адміністрації (вх № 02-3106 
від 21.11.2022) щодо виконання обласного бюджету Львівської області                      
за 9 місяців 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, І. Крук, Я. Пелиховський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати голові обласної ради передбачити в обласному бюджеті 
2023 року видатки на провадження діяльності асоціацій місцевих рад в сумі 6 млн 222 
тис. грн, зокрема для потреб:

 Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини» – 3 млн. грн;
 Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» – 

3 млн. грн;
 Українській асоціації районних та обласних рад – 222, 0 тис. грн.

3. СЛУХАЛИ: 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.

ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, О. Василько, Я. Пелиховський, І. Кравець.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:  
3.1. Взяти до відома інформацію:

- про 0 % фінансування у 2022 році Регіональної програми розвитку 
містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 – 2025 роки;  
оскільки відповідно до п. 1.7 розпорядження голови Львівської обласної 
військової адміністрації від 22.09.2022 № 383/0/5-22ВА «Про внесення змін до 
показників обласного бюджету Львівської області на 2022 рік» внесено зміни в 
додаток 7 до рішення Львівської обласної ради від 21.12.2021 № 308 «Про 
обласний бюджет Львівської області на 2022 рік». Враховуючи зазначене, заходи 
«Нормативна грошова оцінка земель» та «Розроблення комплексних планів 
просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів 
населених пунктів, детальних планів територій, історико-архітектурних опорних 
планів» у 2022 році не фінансувалися;

- про заплановані до фінансування у 2023 році заходи Регіональної програми 
розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 – 2025 
роки на орієнтовну суму понад 3, 5 млн грн.
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3.2. Ініціювати спільну зустріч, за участі керівництва департаменту архітектури та 
розвитку містобудування Львівської обласної військової адміністрації, з 
представниками 3-х територіальних громад Львівщини, які найбільше 
потребують впорядкування землевпорядної та містобудівної документації на 
місцевому рівні.

4. СЛУХАЛИ: 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: С. Стефанків. 
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

ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, С. Стефанків, О. Василько, І. Кравець, Я. Пелиховський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
4.1. Інформацію заступника Трускавецького міського голови С. Стефанківа взяти до 

відома. 
4.2. Інформацію директора департаменту архітектури та розвитку містобудування 

Львівської обласної військової адміністрації О. Василько про відповідність 
проєкту землеустрою вимогам та нормам чинного законодавства взяти до відома.

4.3. Погодити проєкт рішення Львівської обласної ради «Про погодження проєкту 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної 
одиниці  – міста Трускавець Трускавецької міської ради Дрогобицького району 
Львівської області», а саме:
1. Погодити проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальної одиниці – міста Трускавець Трускавецької 
міської ради Дрогобицького району Львівської області. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
розвитку місцевого самоврядування (В. Кирилич).

4.4. Ініціювати перед головою обласної ради І. Гримак оприлюднення зазначеного 
проєкту рішення на офіційному сайті обласної ради.

5. СЛУХАЛИ: 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 
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) 
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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.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, Я. Пелиховський, І. Кравець.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:  інформацію взяти до відома.

6. СЛУХАЛИ: 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.

ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, Д. Сороковий, І. Кравець, Я. Пелиховський.
В. Кирилич – інформував про необхідність залучити до співпраці науковців та 
експертів у  галузі державного управління та розвитку місцевого самоврядування. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: доручити членам постійної комісії та виконавчому директорові   
Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини» напрацювати пропозиції до наступного 
засідання комісії щодо пріоритетних напрямів Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Львівській області на 2023 – 2025 роки, а також доопрацювати 
основні вимоги до відзнаки Львівської обласної ради «Почесний громадянин 
Львівщини». 

6.3.СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про встановлення мораторію на 
відчуження нерухомого майна освітнього, соціально-культурного, санаторно-
курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, яке 
належить до спільної власності територіальних громад Львівської області» 
(№ 656-ПР від 18.11.2022) (п. 1 протокольного доручення № ПДПвн-3 від 
22.11.2022).
Інформує: В. Кирилич.

ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, Я. Пелиховський, І. Крук, І. Кравець.
Я. Пелиховський – запропонував підтримати зазначений проєкт рішення.
І. Кравець – висловила думку щодо неготовності голосувати за цей проєкт рішення, 
не розуміючи до кінця підстав для його прийняття та не здійснивши інвентаризацію 
наявного майна.
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ГОЛОСУВАЛИ за пропозицію Я. Пелиховського:
 «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.
Рішення не прийнято

В. Кирилич – запропонував зазначений проєкт рішення надіслати в управління 
майном спільної власності Львівської обласної ради для вивчення та здійснення 
інвентаризації наявного нерухомого майна освітнього, соціально-культурного, 
санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, яке 
належить до спільної власності територіальних громад Львівської області.
ГОЛОСУВАЛИ за пропозицію В. Кирилича: 
«ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.
Рішення не прийнято

7. СЛУХАЛИ: Різне.
7.1.Про відзначення Дня місцевого самоврядування 7.12.2022 і Форум місцевого 

самоврядування 9.12.2022.
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич

В. Кирилич – повідомив про Форум місцевого самоврядування, що заплановано  
провести на Львівщині 9.12.2022 за участі депутатів, представників територіальних 
громад області. Запропонував, з метою відзначення в Україні 6 грудня Дня Збройних 
сил України та 7 грудня Дня місцевого самоврядування – професійного свята 
посадових осіб сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, їх виконавчих 
органів та депутатів, відзначити достойних осіб з числа перелічених. 
ВИСТУПИЛИ: В. Кирилич, І. Кравець, Я. Пелиховський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: звернутись до керівників усіх територіальних громад Львівщини для 
надання кандидатур з числа посадових осіб і депутатів місцевих рад Львівщини, хто 
мобілізований і служить в лавах Збройних Сил України, для їх відзначення 
нагородами Львівської обласної ради. 
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