
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

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

ПРОТОКОЛ № 29
від 26 грудня 2022 року

м. Львів, каб. 332, 14.00 
Засідання розпочалося о 14.00
Засідання закінчилося о 15.50 
Присутні : М. Іщук – голова постійної комісії,
                    В.  Доманський –  заступник голови постійної комісії.
Відсутні:    О.Фенчин – секретар постійної  комісіі.
Запрошені:

- Роман Андрес – т.в.о. директора  департаменту соціального захисту 
населення Львівської ОВА,

- Віра Баброцяк – директор  КЗ ЛОР Підбузького геріатричного пансіонату

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

- Про розгляд листа Української асоціації районних та обласних рад від 
26.12.2022 (вх. №02-3623 від 26.12.2022)  щодо пропозицій та доповнень 
до переліку  послуг, які можуть надаватись ветеранській спільноті у 
центрах надання адміністративних послуг.

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

- п. 5. Про розгляд листа Української асоціації районних та обласних рад від 
26.12.2022 (вх. № 02-3623 від 26.12.2022) щодо пропозицій та доповнень 
до переліку  послуг, які можуть надаватись ветеранській спільноті у 
центрах надання адміністративних послуг.

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний № 29 в цілому.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний постійної комісії.

Інформує: М. Іщук

2. Про розгляд   листа  начальника Львівської обласної  військової 
адміністрації      М. Козицького (вх. №02-3461 від 08.12.2022) про 
затверджені показники обласного бюджету на 2023 рік.



Інформує: Р. Андрес. 

3. Про розгляд звернення  Григорія Хавунки (вх. №02-3460 від 
08.12.2022) та листа департаменту соціального захисту населення 
Львівської обласної державної адміністрації №20-5344/0/2-22 від 
19.12.2022 (вх. № 02-3566 від 20.12.2022) щодо надання статусу 
«учасник бойових дій» Григорію Хавунці.

Інформують:М. Іщук, Р. Андрес.

4. Про розгляд листа Східницької селищної ради (вх. №02-3525 від 
14.12.2022) щодо скерування на розгляд рішення сесії від 07.12.2022 
№991 «Про передачу нерухомого майна за адресою смт. Підбуж, вул.                     
І. Франка, 32».

Інформують: М. Іщук, В. Баброцяк.

5. Про розгляд листа Української асоціації районних та обласних рад від 
26.12.2022 (вх. №02-3623 від 26.12.2022)  щодо пропозицій та 
доповнень до переліку  послуг, які можуть надаватись ветеранській 
спільноті у центрах надання адміністративних послуг.

Інформують:М. Іщук, Р. Андрес

6. Різне.
      

2.СЛУХАЛИ: Лист  начальника Львівської обласної  військової адміністрації      
М. Козицького (вх. №02-3461 від 08.12.2022) про затверджені показники 
обласного бюджету на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

3.СЛУХАЛИ: Звернення  Григорія Хавунки (вх. №02-3460 від 08.12.2022) та 
лист департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної 
адміністрації №20-5344/0/2-22 від 19.12.2022 (вх. № 02-3566 від 20.12.2022) 
щодо надання статусу «учасник бойових дій» Григорію Хавунці.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:
3.1.Постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 604 
«Про,,затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, 
яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті» визначено 
процедуру надання статусу учасника бойових дій особам, які брали участь у всіх 



формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі 
Української повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса 
Боровця (Бульби) “Поліська Січ”,Української народної революційної армії 
(УНРА), Організації народної оборони “Карпатська Січ”, Української військової 
організації (УВО), збройних підрозділів Організації українських націоналістів.

Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається комісією з
питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореною 
Міністерством оборони України. Скерувати листа начальникові Львівського 
обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
Олександрові ТІЩЕНКУ щодо встановлення статусу «учасник бойових дій» 
Григорію Хавунці , долучивши пакет документів, для розгляду та прийняття 
відповідного рішення.
3.2.Інформувати Григорія Хавунку  та голову правління ГО «Львівське обласне 
братство ветеранів імені Романа Шухевича» Наталію ГРИЦИШИН про прийняте 
рішення. 

4.СЛУХАЛИ: Лист Східницької селищної ради (вх. №02-3525 від 14.12.2022) 
щодо скерування на розгляд рішення сесії від 07.12.2022 №991 «Про передачу 
нерухомого майна за адресою смт. Підбуж, вул. І. Франка, 32».
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, В.Баброцяк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:
4.1. Підтримати рішення Східницької селищної ради щодо передачі приміщення 
колишньої лікарні в смт. Підбуж для потреб КЗ ЛОР «Підбузький геріатричний 
пансіонат» (вх. №02-3525 від 14.12.2022).
4.2. Інформувати управління майном спільної власності Львівської обласної ради 
(А.Білоус) про прийняте рішення з метою підготовки проєкту рішення Львівської 
обласної ради для розгляду на черговій сесії.

5. СЛУХАЛИ: Лист Української асоціації районних та обласних рад від 
26.12.2022 (вх. № 02-3623 від 26.12.2022) щодо пропозицій та доповнень до 
переліку  послуг, які можуть надаватись ветеранській спільноті у центрах 
надання адміністративних послуг.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:
5.1. Скерувати копію листа Української асоціації районних та обласних рад від 
26.12.2022 (вх. № 02-3623 від 26.12.2022) щодо пропозицій та доповнень до 
переліку  послуг, які можуть надаватись ветеранській спільноті у центрах 
надання адміністративних послуг територіальним громадам області для  
розгляду,  надання пропозицій та подальшого узагальнення.



5.2. Інформувати Українську асоціацію районних та обласних рад про прийняте 
рішення.

Голова постійної комісії                                                       Микола ІЩУК

Заступник голови 
постійної комісії                                                     Володимир ДОМАНСЬКИЙ     


