
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 19
 засідання постійної комісії

з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій
24 січня 2022 року                       м. Львів, каб. 332, 13.00

Склад комісії: Іщук Микола Васильович – голова постійної 
комісії,
Доманський Володимир Володимирович – 
заступник голови постійної комісії,
Фенчин Олег Романович – секретар постійної 
комісії.

1. Про порядок денний постійної комісії.
Інформує: М. Іщук

2. Про розгляд  депутатського звернення депутата Львівської обласної ради 
Ірини Кравець №Д-17вн-534 від 22.12.2021 щодо розгляду проєкту 
рішення «Про внесення змін до Порядку надання і виплати одноразової 
грошової допомоги на/за встановлення пам’ятних знаків на могилах 
загиблих/померлих учасників АТО (ООС) та Героїв Небесної Сотні».

Інформують: І. Кравець, Р. Андрес

3. Про розгляд п.4, п. 7, п.8 протокольного доручення голови обласної ради  
за підсумками Х чергової  сесії від 23 грудня 2021 року (ПДВн-115 від 
29.12.2021 ) щодо забезпечення ознайомлення депутатів ЛОР з переліком 
завдань, заходів та показників  Комплексної програми соціальної 
підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, 
бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021-
2025 роки та забезпечення надання соціальної та  психологічної 
реабілітації учасникам АТО (ООС) та бійцям-добровольцям АТО.

Інформує: Р. Андрес
 

4. Про розгляд інформації, наданої департаментом соціального захисту 
населення Львівської обласної адміністрації щодо проєкту розподілу 
капітальних видатків  між підвідомчими установами та проєкту 
розподілу коштів обласного бюджету стосовно заходів, які будуть 
проведені  департаментом соціального захисту населення 
облдержадміністрації в 2022 році. 

Інформує: Р. Андрес 

5. Про розгляд звернення Ігоря Стадницького від 22.12.2021 (вх. №01-С-
2444 від 22.12.2021) щодо виділення коштів для придбання житла.

Інформує: Р. Андрес



6. Про розгляд звернення ГО «Розправлені крила», Центру «Емаус», БУ 
«НРЦ «Джерело», ГО «Центр підтримки осіб з психічними розладами 
«Дестигма», ГО «Майстерня Мрій», ГО «Турбота в дії», ГО «Лярш-
Ковчег», ГО «батьки для батьків» (вх. №01-А-2425 від 16.12.2021) щодо 
організації зустрічей  з депутатами обласної ради стосовно створення 
системи соціальних послуг у громадах регіону.

Інформує:М. Іщук

7. Про розгляд листа Голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів від 10.1.22021 №04-30/10-2021/385772  
щодо  розгляду звернення Львівської обласної ради стосовно компенсації 
місцевим бюджетам за спожитий газ та енергоносії, а також за понесені 
витрати від перевезень пільгових категорій громадян.

Інформує: М. Іщук

8.  Про розгляд листа заступника керівника Офісу Президента України     
Ю.Соколовської  (вх. №02-8770 від 28.12.2021) щодо розгляду звернення 
Львівської обласної ради  стосовно пенсійного забезпечення.

Інформує: М. Іщук

9.  Про розгляд листа служби у справах дітей Львівської 
облдержадміністрації (вх. №02-8801 від 28.12.2021) щодо інформації 
стосовно потенційних одержувачів житла у 2022 році.

Інформує: М. Іщук

10.Про розгляд листа Міністерства соціальної політики України (вх. №02-
156 від 11.01.2022) щодо компенсації за пільговий проїзд та тарифів на 
комунальні послуги.

Інформує: М. Іщук

11.Про розгляд листа Міністерства соціальної політики України (вх. №02-
155 від 11.01.2022) щодо фінансової підтримки громадських об’єднань 
(УТОС та УТОГ).

Інформує: М. Іщук

12.Про розгляд листа Міністерства освіти і науки України  від 28.12.2021 
№1/22922-21 щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми 
потребами на корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних 
центрах.

Інформує: М. Іщук

13.Про  розгляд п.15 протокольного доручення голови обласної ради  
робочої наради з головами постійних комісій Львівської обласної ради 
від 3 грудня 2021 року (№Пдвн-111 від 13.12.2021) щодо функціонування 
психоневрологічних інтернатів та відділень підтриманого проживання 
осіб з психічними розладами в системі соціального захисту населення. 



Обговорення за участю керівників психоневрологічних інтернатів та 
дитячих будинків-інтернатів.

Інформують: М. Іщук, Т. Зозуля, Р. Андрес, керівники психоневрологічних 
інтернатів та дитячих будинків-інтернатів.

14.Різне.

Голова постійної комісії                                                            Микола ІЩУК

 
 


