
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 31
засідання постійної комісії з питань інженерного, житлово-

комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного 
комплексу (у режимі відео -, аудіоконференції)

17 листопада 2022 року 11 год., 329 каб. 

Склад комісії:
Подвірний Тарас Михайлович – заступник голови комісії
Доскіч Юрій Юрійович – секретар комісії
Чолій Тарас Богданович 
Баран Василь Степанович 
Буба Євген Іванович
Дума Андрій Романович
Мазур Юрій Миколайович
Миляник Захар Богданович
Панькевич Олег Ігорович
Стечак Світлана Степанівна

1. Про порядок денний засідання  постійної комісії.
2. Інформація Львівської обласної військової адміністрації від 

04.08.2022 № 5/23-7509/0/2-22/1-11 (вх № 02-1983 від 04.08.2022) про стан 
виконання у І півріччі 2022 року обласних цільових програм, фінансування 
яких здійснюється з обласного бюджету на 2022 рік, за стратегічними цілями 
Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років.
Інформують: 
С. Куйбіда – директор департаменту економічної політики Львівської обласної 
військової адміністрації;
О. Демків – директор департаменту фінансів Львівської обласної військової 
адміністрації.

3. Про ситуацію щодо розпочатих будівельних робіт на приаеродромній 
території ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького» у 
межах зони «Г», за підсумком виїзної робочої наради, яка відбулася 
21 жовтня 2022 року на території об’єкту за адресою: Львівська область, 
с. Сокільники, вул. Спортивна.

3.1. Інформація Сокільницької сільської ради від 21.10.2022 № 2265 
(вх № 02-2770 від 21.10.2022) щодо будівництва на приаеродромній території 
аеродрому «Львів».
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3.2. Інформація ТзОВ «СОК-ТАК» від 21.10.2022 № 21/10-22-СК (вх № 02-
2804 від 24.10.2022) щодо будівництва на приаеродромній території аеродрому 
«Львів».

3.3. Звернення депутата обласної ради Т. Подвірного від 08.11.2022 № Д-
17вн*-128 щодо проєкту рішення «Про звернення до Кабінету Міністрів України 
щодо відновлення заходів державного нагляду (контролю) на приаеродромних 
територіях».

4. Про дорожнє господарство та транспорт.
4.1. Депутатське звернення І. Сех від 12.10.2022 № Д-17вн*-116 щодо 

відновлення транспортного сполучення від с. Лугове Заболотцівської 
територіальної громади до м. Броди.

4.2. Депутатське звернення К. Кеньо від 19.10.2022 № Д-17вн-118 про 
фінансування добудови мосту через річку Дністер в селах Поляна та 
Монастирець.

4.3. Колективні звернення мешканців сіл Залужани, Снятинка, Воля 
Якубова, Старе Село Дрогобицького району (контактна особа О. Віннічук) від 
11.10.2022 (вх № 01-КО-705 від 14.10.2022 та № 01-КО-719 від 18.10.2022) щодо 
неналежного стану покриття автомобільних доріг: м. Дрогобич – с. Снятинка 
С140403; с. Снятинка – с. Рихтичі С140429; с. Воля Якубова – с. Залужани 
С140422. 

4.4. Заява Л. Недовіз від 12.10.2022 (вх № 01-Н-699 від 12.10.2022) щодо 
необхідності проведення капітального ремонту дороги с. Великі Передримихи – 
Нагірці – Артасів Львівського району.

5. Про житлово-комунальне господарство та паливно-енергетичний 
комплекс.

5.1. Скарга мешканки м. Стрия В. Лобойко від 20.10.2022 (вх № 01-Л-738 
від 25.10.2022) щодо аварійного стану будинку у м. Стрию, який є пам’яткою 
архітектури та об’єктом культурної спадщини. 

5.2. Звернення депутата обласної ради Т. Подвірного від 11.11.2022 № Д-
17вн-130 щодо проєкту рішення «Про звернення до Кабінету Міністрів України, 
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Акціонерного 
товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» та 
Антимонопольного комітету України щодо неприпустимості зловживання 
АТ «Львівгаз» монопольним становищем».

6. Різне.
6.1.Про протокольне доручення за підсумками апаратної наради в голови 

обласної ради від 24.10.2022 (№ ПДВн-18 від 27.10.2022).
6.2. Інформація департаменту паливно-енергетичного комплексу, 

енергоефективності та житлово-комунального господарства від 27.10.2022 № 02-
2852 щодо розгляду звернення Поморянської селищної ради від 08.09.2022 
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№ 495 (вх № 02-2292 від 08.09.2022) про виділення коштів на погашення 
заборгованості по договору № 1 про закупівлю робіт за державні кошти від 
23.07.2020 року «Реконструкція вуличного освітлення в смт. Поморяни 
Золочівського району Львівської області».

6.3. Інформація управління транспорту та зв’язку від 27.10.2022 № 02-2846 
про розгляд листа Львівської дирекції залізничних перевезень від 19.09.2022 
№ ДНЛ-434 (вх № 02-2395 від 21.09.2022) щодо врахування в бюджеті 
Львівської області на 2023 рік компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян приміським залізничним транспортом.

Заступник голови комісії         Тарас ПОДВІРНИЙ


