
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

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

ПРОТОКОЛ № 28
від 23 листопада  2022 року

м. Львів, каб. 332, 11.00 
Засідання розпочалося о 11.00
Засідання закінчилося о 12.50 
Присутні : М. Іщук – голова постійної комісії,
                    В.  Доманський –  заступник голови постійної комісії.
Запрошені:

- Євгеній Гірник – перший заступник голови обласної ради,
- Іван Собко – заступник голови Львівської ОВА,
- Тетяна Крут – заступник  директора  департаменту соціального захисту 

населення Львівської ОВА,
- Володимир Лис – начальник служби у справах дітей Львівської ОВА.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
1.СЛУХАЛИ : Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук – запропонував доповнити порядок денний  
питаннями, які надійшли  після його формування та оприлюднення:

- Протокольне доручення голови обласної ради №ПДПвн-3 від 22.11.2022 
(пункт 1),

- Про розгляд листа І. Стадницького  від 22.11.2022 (вх. №01-С-774 від 
22.11.2022) щодо можливості передбачити кошти в наступному році для 
придбання йому житла,

- Про розгляд листа департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА (вх. 
№02-3134 від 22.11.2022) щодо скерування на лікування  в КНП ЛОР 
ЛВЛ№2 «Говерла»,

- Про розгляд листа КНП ЛОР ЛВЛ№2 «Говерла» (вх. №02-2683 від 
17.10.2022) щодо реєстру осіб, які проходили відновне лікування в 
закладі.   

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1.1. Підтримати зміни  до  порядку денного  та доповнити його  питанням:

- п. 5. Протокольне доручення голови обласної ради №ПДПвн-3 від 
22.11.2022 (пункт 1) щодо розгляду проєкту рішення 656-ПР від 
18.11.2022,



- п. 6.  Про розгляд листа І. Стадницького  від 22.11.2022 (вх. №01-С-774 
від 22.11.2022) щодо можливості передбачити кошти в наступному році 
для придбання йому житла,

- п.7. Про розгляд листа департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА 
(вх. №02-3134 від 22.11.2022) щодо скерування на лікування  в КНП ЛОР 
ЛВЛ№2 «Говерла»,

- п.8. Про розгляд листа КНП ЛОР ЛВЛ№2 «Говерла» (вх. №02-2683 від 
17.10.2022) щодо реєстру осіб, які проходили відновне лікування в 
закладі.   

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний № 28 в цілому.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.  Про порядок денний постійної комісії.

Інформує: М. Іщук
2. Про розгляд  листа голови Львівської обласної військової 

адміністрації (вх. №02-3106 від 21.11.2022) щодо інформації стосовно 
показників виконання обласного бюджету за 9 місяців 2022 року.

Інформують: Р. Андрес, В. Лис. 
3. Про розгляд інформації щодо представлення проєкту основних 

показників та Напрямків використання коштів обласного бюджету на 
2023 рік.

Інформують:Р. Андрес, В. Лис
4. Про розгляд листа військовослужбовця Олега Пилипенка від 

17.11.2022 (вх. №01-П-772 від 21.11.2022) щодо виплати в неповній 
сумі грошової матеріальної допомоги до 5 травня.

Інформує:  Р. Андрес  
 5. Про розгляд  депутатського звернення Т. Подвірного (Д-17вн-134 
від 17.11.2022) щодо проєкту рішення «Про встановлення мораторію на 
відчуження нерухомого майна освітнього, соціально-культурного, 
санаторно-культурного, туристичного, фізкультурно-спортивного 
призначення, яке перебуває у спільній власності територіальних громад 
Львівської області» та  протокольного доручення голови обласної ради 
№ПДПвн-3 від 22.11.2022 (пункт 1) щодо розгляду проєкту рішення 
656-ПР від 18.11.2022.

Інформує: М. Іщук
6. Про розгляд листа І. Стадницького  від 22.11.2022 (вх. №01-С-774 
від 22.11.2022) щодо можливості передбачити кошти в наступному році 
для придбання для нього житла.

Інформує:  Р. Андрес  



7. Про розгляд листа департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА (вх. 
№02-3134 від 22.11.2022) щодо скерування на лікування  в КНП ЛОР 
ЛВЛ№2 «Говерла».

Інформує: М. Іщук
8. Про розгляд листа КНП ЛОР ЛВЛ№2 «Говерла» (вх. №02-2683 від 
17.10.2022) щодо реєстру осіб, які проходили відновне лікування в 
закладі.

Інформує: М. Іщук
9. Різне.

                               
2.СЛУХАЛИ: Лист голови Львівської обласної військової адміністрації (вх. 
№02-3106 від 21.11.2022) щодо інформації стосовно показників виконання 
обласного бюджету за 9 місяців 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, Т. Крут, В. Лис.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
За 9 місяців 2022 року використано:

На соціальний захист та соціальне забезпечення – 303047,5 тис.грн або 
57,2 відсотки уточнених річних призначень.

Видатки обласного бюджету на реалізацію двох галузевих соціальних 
програм становлять 50359,7 тис. грн, або 69 відсотків річних призначень.

Зокрема, на реалізацію програми соціальної підтримки окремих категорій 
громадян використано 31832,9 тис. грн, у т. ч. на одноразову допомогу 
малозабезпеченим громадянам за їх зверненнями до голови 
облдержадміністрації – 513 тис. грн, голови та депутатів обласної ради – 
10348,3 тис. грн; ветеранам УПА – 20810,8 тис.грн, відшкодування послуг на 
поховання учасників національно-визвольних змагань – 21,2 тис. грн; 
забезпечення осіб з інвалідністю по зору технічними засобами медичної групи з 
мовним виводом (глюкометри, тонометри, термометри) та очними протезами – 
121,4 тис. грн; заходи із впровадження електронної соціальної картки мешканця 
Львівщини – 18,2 тис. гривень.

У межах виконання програми соціальної підтримки учасників АТО (ООС) 
та їхніх родин, бійців-добровольців, а також родин Героїв Небесної Сотні 
використано 18526,9 тис. грн, у т. ч. на виплату допомоги родинам загиблих в 
АТО воїнам – 1200 тис. грн; воїнам, демобілізованим з АТО, – 270 тис. грн; 
бійцям-добровольцям АТО з нагоди Дня українського добровольця – 
176 тис. грн; соціальні виплати дітям військовослужбовців, добровольців, 
волонтерів, які загинули в АТО або померли внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, отриманих в зоні АТО, та Героїв Небесної Сотні – 8023,5 тис. грн; 
одноразову грошову допомогу родинам на/за встановлення пам’ятних знаків на 
могилах загиблих учасників АТО – 6450 тис. грн; реабілітацію або санаторно-
курортне лікування осіб з інвалідністю, які брали участь в АТО та Революції 



Гідності – 1326,6 тис. грн; грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам-
учасникам АТО на вирішення матеріально-побутових проблем – 720 тис. грн; 
доплати до пенсії батькам та дружинам Героїв Небесної Сотні – 
396,8 тис. гривень.

3.СЛУХАЛИ: Інформацію  щодо представлення проєкту основних показників 
та Напрямків використання коштів обласного бюджету на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, Т. Крут, В. Лис.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:
3.1. Інформацію взяти до відома.
3.2. Погодити без зауважень проєкт показників до обласного бюджету на 2023 
рік.

Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області 
Захисників та Захисниць України, членів їх сімей, а також учасників 
Революції Гідності та членів сімей Героїв Небесної Сотні на 2022-2025 роки 
– ( 64 511 105 гривень)
1. Одноразова адресна допомога родинам, родичі яких загинули під час 
проведення АТО (ООС) 0,00
2. Надання  та виплата одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим 
воїнам, які повертаються з АТО (ООС), і  звільненим особам, безпосереднім 
учасникам АТО (ООС), які захищали суверенітет та територіальну цілісність 
України 0,0000
3. Призначення  і виплата  соціальних виплат дітям, пасинкам, падчеркам 
військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули  під час участі в 
антитерористичній операції  або померли внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, отриманих у зоні АТО, та Героїв   Небесної Сотні 22469,0600
4. Нове будівництво пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих ) Захисників 
та Захисниць України, ветеранів війни, бійців-добровольців АТО, постраждалих 
учасників Революції Гідності 4000,0000
5. Надання і виплата одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам’ятних 
знаків на могилах загиблих/померлих учасників АТО (ООС) та Героїв Небесної 
Сотні 20000,0000
6. Відшкодування витрат, пов’язаних із наданням пільг на житлово-комунальні 
послуги, твердепаливо та скраплений газ, на послугизв’язку родинам Героїв 
Небесної Сотні 287,0450
7. Надання адресної допомоги на реабілітацію або санаторно-курортне лікування 
осіб з інвалідністю внаслідок  війни І, ІІ, ІІІ груп з числа осіб, які брали участь в 
АТО (ООС) та Революції Гідності 10000,0000
8. Компенсація вартості надання послуг з організації сімейного відпочинку 
поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі поранених бійців-добровольців 
АТО) та членів їх сімей, батьків, дружин і дітей загиблих та померлих учасників 
АТО (ООС), Героїв Небесної Сотні

0,0000
9. Надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам -учасникам АТО 
(ООС) на вирішення матеріально-побутових проблем 0,0000



10. Придбання житла для учасників антитерористичної операції (операції 
Об’єднаних сил)та родин Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування 5000,0000
11. Психологічна підтримка та подолання наслідків травмуючих подій учасників 
АТО (ООС) 0,0000
12. Доплата до пенсій батькам та дружинам Героїв Небесної Сотні 700,0000
13. Надання одноразової адресної грошової допомоги бійцям-добровольцям АТО з 
нагоди Дня українського добровольця 0,0000
14. Інформування учасників АТО (ООС) та членів їх родин про соціальноважливі 
зміни, події та заходи 0,0000
15. Надання та виплата грошової допомоги родинам, родичі яких загинули 
(померли) під час проведення антитерористичної опнрації (операції об'єднаних 
сил) 2055,0000
16. Заходи із соціальної професійної адаптації учасників антитерористичної 
операції 0,0000

Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян 
Львівської області на 2021 – 2025 роки ( 64 320 400 гривень)

1. Виплата адресної грошової допомоги ветеранам Української Повстанської 
Армії, вдовам (вдівцям) політв’язнів і вдовам (вдівцям) ветеранів Української 
Повстанської Армії та реабілітованим громадянам за статтями 1-2, 1-3 Закону 
України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 
1917-1991 років 22960,00
2. Відшкодування витрат  на поховання  учасників національно-визвольних 
змагань 45,40
3. Надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам області 
за їхніми зверненнями до голови обласної державної адміністрації

1700,00
4. Надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам області 
за їхніми зверненнями до голови обласної оласної ради та депутатів обласної ради 19300,00
5. Надання одноразової адресної допомоги на придбання навчального приладдя 
дітям із багатодітних сімей 0,00
6. Надання одноразової адресної допомоги сім’ям загиблих на Грибовицькому 
сміттєзвалищі 0,00
7. Надання фінансової підтримки статутної діяльності громадським організаціям  
інвалідів, ветеранів, політичних в’язнів і репресованих, культурно-просвітницьким 
організаціям, які виконують соціальні функції та мають статус обласних 500,00
8. Дофінансування на конкурсних засадах мікропроектів громадських та 
благодійних організацій, які  фінансуються з різних джерел, щодо покращення 
якості  життя соціально незахищених верств населення області 0,00
9. Надання притулку бездомним особам, звільненим з місць позбавлення волі

500,00
10. Проведення корекції поведінки для осіб, які вчинили домашнє насильство 100,00
11. Забезпечення осіб з інвалідністю по зору технічними засобами медичної групи 
з мовним виводом (глюкометри, термометри, тонометри) та очними протезами 100,00
12. Заходи соціального спрямування 300,00
13. Виготовлення бланків посвідчень батьків багатодітних сімей та дитини з 
багатодітної сім’ї 200,00
14. Придбання житла для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи (віднесених до категорії 1)  на умовах співфінансування 1000,00



15. Заходи із впровадження електронного квитка (електронної соціальної картки  
мешканця Львівщини) 100,00
16. Фінансова підтримка на проведення ремонтних робіт, придбання меблів та 
обладнання для будинків/відділень підтриманого проживання, які створюються у 
територіальних громадах на умовах співфінансування 2000,00
17. Придбання спеціально обладнаних автомобілів для геріатричних пансіонатів та 
психоневрологічних інтернатів на умовах співфінансування 0,00
18.Закупівля послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки 15015,00
19.Послуги з перевезення дітей, дітей, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки на оздоровлення та відпочинок, а також в туристичні, овітньо-
культурні та інші поїздки 500,00

Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 
дії воєнного стану ( 11 000 000 гривень)
1.1. Часткова грошова компенсація установам, закладам організаціям 
всіх форм власності за тимчасове розміщення (проживання) 
внутрішньо переміщених осіб на території Львівської області 10000,00
2.1 Соціально-професійна адаптація внутрішньо переміщених осіб, які 
не мають статусу безробітного 1000,00

Регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2021-
2025 роки  ( 9 000 000 гривень)

Потреба в коштах для  виконання  капітальних/реконструкцій робіт  в 
установах обласного підпорядкування департаменту соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації на 2023 рік – 167 536 287 гривень, в 
т. ч. капітальний ремонт – 106 440 890 гривень, реконструкція – 61 095 397 
гривень.

4.СЛУХАЛИ: Лист військовослужбовця Олега Пилипенка від 17.11.2022 (вх. 
№01-П-772 від 21.11.2022) щодо виплати в неповній сумі грошової 
матеріальної допомоги до 5 травня.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, Т. Крут.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:
4.1.Інформацію взяти до відома.
4.2.Скерувати копію листа військовослужбовця Олега Пилипенка від 17.11.2022 
(вх. №01-П-772 від 21.11.2022) щодо виплати в неповній сумі грошової 
матеріальної допомоги до 5 травня в департамент соціального захисту 
населення Львівської ОВА для розгляду та  опрацювання з подальшим 
інформуванням автора листа та постійної комісії.



5.СЛУХАЛИ: Депутатське звернення Т. Подвірного (Д-17вн-134 від 
17.11.2022) щодо проєкту рішення «Про встановлення мораторію на 
відчуження нерухомого майна освітнього, соціально-культурного, санаторно-
культурного, туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, яке 
перебуває у спільній власності територіальних громад Львівської області» та  
протокольного доручення голови обласної ради №ПДПвн-3 від 22.11.2022 
(пункт 1) щодо розгляду проєкту рішення 656-ПР від 18.11.2022.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О. Фенчин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

6.СЛУХАЛИ: Лист І. Стадницького  від 22.11.2022 (вх. №01-С-774 від 
22.11.2022) щодо можливості передбачити кошти в наступному році щодо 
придбання для нього житла.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, Т. Крут.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:
6.1. Інформацію взяти до відома.
6.2. Скерувати копію листа  І. Стадницького  від 22.11.2022 (вх. №01-С-774 
від 22.11.2022) щодо можливості передбачити кошти в наступному році щодо 
придбання для нього житла департаментові соціального захисту населення 
Львівської ОВА (Р. Андрес) для опрацювання з подальшим інформуванням 
автора листа  та постійної комісії.

7.СЛУХАЛИ: Лист департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА (вх. №02-
3134 від 22.11.2022) щодо скерування на лікування  в КНП ЛОР ЛВЛ№2 
«Говерла».
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, Т. Крут.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

8.СЛУХАЛИ: Лист КНП ЛОР ЛВЛ№2 «Говерла» (вх. №02-2683 від 
17.10.2022) щодо реєстру осіб, які проходили відновне лікування в закладі.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, Т. Крут.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
                          
Голова постійної комісії                                                       Микола ІЩУК

Заступник голови 
постійної комісії                                                     Володимир ДОМАНСЬКИЙ     


