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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ № 22
засідання постійної комісії з питань комунального майна

від 09 травня 2022 року

                                                                                          вул. Винниченка, 14, м. Львів,  каб. 1
                                                                     (в режимі zoom конференції)

                                                                                   

Присутні члени постійної комісії:
Седіло Микола Григорович  – голова постійної комісії;
Добош Ростислав Олексійович – заступник голови комісії;
Березюк Ольга Миронівна.

КВОРУМ ВІДСУТНІЙ

Від обласної ради:
Ю. Холод – заступник голови обласної ради;
Т. Зозуля – в.о. начальника управління майном спільної власності обласної ради;
А. Буряк – заступник  начальника управління майном спільної власності обласної 
ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про порядок денний засідання комісії.
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії;
2. Лист депутата обласної ради Ростислава Добоша від 15.02.2022                        
(вх № Д-17вн-41 від 15.02.2022) щодо розгляду проєкту рішення обласної ради 
«Про передачу наркозно-дихального апарату у державну власність».
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
3. Лист Львівської обласної державної адміністрації від 02.02.2022                        
(вх № 02-799 від 10.02.2022) щодо розгляду проєктів рішень:
3.1.Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівське обласне паталогоанатомічне бюро» у комунальне некомерційне 
підприємство;
3.2.Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради «Будинок 
дитини № 1 з ураженням центральної нервової системи та порушення психіки» у 
комунальне некомерційне підприємство;
3.3.Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради «Будинок 
дитини № 2 з ураженням центральної нервової системи та порушення психіки» у 
комунальне некомерційне підприємство.
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
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4. Про встановлення орендної плати за користування нерухомим майном 
спільної власності територіальних громад області.
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; 
5. Лист управління майном спільної власності від 25.01.2021 № 78 щодо 
передачі комплексу будівель, розташованих за адресою: Львівська обл.,                              
с. Тулиголови, вул. Весела, 65 з балансу КНП ЛОР «Львівський регіональний 
фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» на баланс 
КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» для збереження та відновлення будівель, 
а також створення нового туристичного маршруту «Королівський шлях».
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
6. Лист КНП ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф» від 01.02.2022 № 8.1-10/237 (вх № 271 від 
02.02.2022) щодо передачі в оренду нежитлових приміщень будівлі пральні з 
боксом для транспорту «Б-1», загальною площею 120,90 кв.м (індекси: 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), за адресою: Львівська обл, Яворівський р-н, 
смт Немирів, вул. Равська, 45 для розміщення пункту базування ЕМД «Немирів».
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради; 
7. Лист КП ЛОР «Доля» від 04.02.2022 № 17 (№ 02-741 від 08.02.2022) 
щодо надання в оренду додаткових приміщень за адресою: м. Львів,                                    
вул. Валова, 31. 
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради; 
8. Лист управління майном спільної власності від 02.02.2021 № 117 щодо 
передачі в оренду автомобіля PEUGEOT EXPERT (державний номер                      
ВС 8971 ІЕ) для роботи КЗ ЛОР «Підбузький геріатричний пансіонат».
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
9. Лист управління майном спільної власності від 20.10.2021 № 2010 
щодо надання згоди на передачу з балансу КНП ЛОР «Львівська обласна 
дитяча клінічна лікарня «Охмадит» на баланс КНП ЛОР «Львівський 
обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи» ліжок у 
кількості 8 (вісім) шт. та матраців до них (8 штук) на суму 16 004 грн.
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
10. Лист управління майном спільної власності від 10.02.2021 № 154 щодо 
передачі рухомого майна з балансу КП ЛОР «Нерухомість та майно» на баланс 
КП «Телекомпанія «Перший західний» на суму 1 553 497,00 грн.
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
11. Лист управління майном спільної власності від 18.02.2022 № 230 щодо 
передачі основних засобів з балансу КП ЛОР «Аптека № 296» на баланс                             
КП ЛОР «Міжлікарняна аптека № 266» на суму 14 677,56 грн.
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
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12. Лист ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж післядипломної 
освіти» від 10.01.2022 № 01-14/10 (вх № 02-134 від 11.01.2022) щодо передачі 
на баланс Коледжу нежитлових приміщень 1 поверху, загальною площею                    
53,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 54.
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
13. Лист управління майном спільної власності від 19.04.2022 № 354 щодо 
списання протермінованої дебіторської заборгованості Старосамбірського  
ДЛГП «Галсільліс» у сумі 446 099,48 грн;
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
14. Лист управління майном спільної власності від 02.02.2021 № 118 щодо 
призначення на посаду керівника КЗ ЛОР «Адміністрація історико-культурного 
заповідника "Стільське городище"».
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;

ВИСТУПИЛИ: Голова комісії М. Седіло повідомив, що відповідно до частини 
9 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» засідання 
постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому 
бере участь не менш як половина від загального складу комісії. 

Оскільки на засіданні присутні лише 3 депутати від загального складу 
постійної комісії, а для правомочності засідання необхідна присутність не менше 
4 членів комісії, запропонував визнати засідання постійної комісії таким, що не 
відбулося. 

Засідання комісії закрити у зв’язку із відсутністю кворуму.

Голова комісії     Микола СЕДІЛО


