
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 28
засідання постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування

(в режимі ZOOM-конференції)

13.00 год., 2 лютого 2023 року
вул. В. Винниченка, 18, каб. 318

Склад постійної комісії:
Кирилич Володимир Ігорович – голова постійної комісії;
Кравець Ірина Дмитрівна – заступник голови постійної комісії;
Пелиховський Ярослав Володимирович – секретар постійної комісії;
Зубач Любомир Львович.

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформує: В. Кирилич.

2. Лист Львівської обласної військової адміністрації (вх № 02-3461 від 08.12.2022) 
щодо інформації про затверджені показники обласного бюджету на 2023 рік, 
відповідно до розпорядження Львівської ОВА від 30.11.2022 № 651/0/5-22ВА 
«Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік».
Інформує: О. Демків.

3. Інформація департаменту архітектури та містобудування Львівської обласної 
військової адміністрації про хід виконання Регіональної програми розвитку 
містобудівного кадастру та просторового планування на 2021 – 2025 роки, 
відповідно до розпорядження голови Львівської ОВА № 716/0/5-22ВА від 
13.12.2022 в частині виготовлення  землевпорядної документації (НГО земель) і 
виготовлення містобудівної документації та землевпорядної документації 
(комплексні, генеральні, детальні плани тощо).
Інформує: О. Василько. 

4. Інформація департаменту архітектури та містобудування Львівської обласної 
військової адміністрації за результатами наради з головами територіальних 
громад Львівщини і керівниками уповноважених органів містобудування та 
архітектури на місцях щодо моніторингу стану містобудівної документації на 
місцевому рівні, зокрема про розроблення комплексних планів просторового 
розвитку та визначення необхідності/недоцільності розроблення програм 
комплексного відновлення своїх територій. 
Інформує: О. Василько. 
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5. Про підготовку пропозицій постійної комісії з питань розвитку місцевого 
самоврядування обласної ради до плану роботи Львівської обласної ради на                
І півріччя 2023 року (протокольне доручення голови обласної ради від 30.12.2022 
№ Д-125).
Інформує: В. Кирилич.

6. Про напрацювання проєкту рішення «Про заснування відзнаки Львівської 
обласної ради «Почесний громадянин Львівщини» (п. 3 № ПДВн-18 від 
27.10.2022).
Інформує В. Кирилич.

7. Лист Західного офісу Держаудитслужби (вх № 02-78 від 13.01.2023) щодо 
результатів роботи за 2022 рік, зокрема контрольних заходів, проведених в 
органах місцевого самоврядування.
Інформує В. Кирилич.

8. Лист Державного підприємства «ДІЯ» (вх № 02-97 від 17.01.2022) – відповідь 
на звернення постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування 
обласної ради стосовно функціонування Єдиної державної електронної системи у 
сфері будівництва. 
Інформує: В. Кирилич.

9. Лист ГС «Громадські ініціативи України» (вх № 02-183 від 27.01.2023) щодо 
участі територіальних громад Львівщини у проєкті «Лабораторії творчого діалогу 
в громадах», спрямованому на посилення діалогу як важливого інструменту 
місцевого самоврядування для врахування потреб різних груп місцевих жителів, 
представників бізнесу, громадських організацій, а також внутрішньо переміщених 
осіб, які проживають у громаді.
Інформує: В. Кирилич.

10. Різне.
10.1. Про закон України від 13.12.2022 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» 
(законопроєкт № 5655 від 11.06.2021).
Інформують: Л. Зубач, О. Василько.

Голова постійної комісії                                                  Володимир КИРИЛИЧ 


