
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 33
засідання постійної комісії з питань інженерного, житлово-

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

23 лютого 2023 року 11 год., 307 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. Про протокольне доручення за підсумками робочої зустрічі з 

перевізниками, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення від 
30.08.2022 (ПДВн-15 від 15.09.2022).

Інформація 7 прикордонного Карпатського загону Державної 
прикордонної служби від 24.11.2022 № 02-3174 щодо функціонування 
прикордонної інфраструктури.

Інформація постійної комісії з питань правоохоронної діяльності та 
військових формувань від 25.10.2022 № К104вн-27 про розгляд протокольного 
доручення за підсумками робочої зустрічі з перевізниками, які здійснюють 
міжнародні вантажні перевезення від 30.08.2022 (ПДВн-15 від 15.09.2022).

Інформація Консультативної місії Європейського Союзу в Україні від 
08.11.2022 № 02-2964 із пропозиціями щодо функціонування прикордонної 
інфраструктури, облаштуванням зон сервісного обслуговування перед пунктами 
пропуску через державний кордон для міжнародного та міждержавного 
автомобільного сполучення.

Інформація Мостиської міської ради від 20.10.2022 № 2.18-2513 (вх № 02-
2768 від 20.10.2022) щодо покращення функціонування прикордонної 
інфраструктури.

Інформація Яворівської міської ради від 25.10.2022 № 6308 (вх № 02-2951 
від 07.11.2022) щодо функціонування прикордонної інфраструктури, 
облаштуванням зон сервісного обслуговування перед пунктами пропуску через 
державний кордон для міжнародного та міждержавного автомобільного 
сполучення.
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Інформація служби автомобільних доріг у Львівській області від 
11.11.2022 № 011-3356/0806 (вх № 02-3190 від 25.11.2022) щодо функціонування 
прикордонної інфраструктури перед міжнародними пунктами пропуску 
МАПП «Краковець» та МАПП «Шегині».

3. Про дорожнє господарство та транспорт.
3.1. Інформація управління транспорту та зв’язку Львівської обласної 

військової адміністрації від 23.01.2023 № 36-102/0/2-23 (вх № 02-150 від 
24.01.2023) щодо аналізу використання коштів у 2022 році.

Інформує: 
С. Рудницький – начальник управління транспорту та зв’язку Львівської 

обласної державної адміністрації;
3.2. Інформація департаменту дорожнього господарства Львівської 

обласної військової адміністрації від 27/01/2023 № 13-104/0/2-23 (вх № 02-189 
від 27.01.2023) про звіт щодо виконання Програми розвитку мережі й утримання 
автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021-2025 роки 
за 2022 рік.

Інформує:
О. Шуліковський – директор департаменту дорожнього господарства 

Львівської обласної державної адміністрації;
3.3. Заява Л. Недовіз від 02.01.2023 (вх № 01-Н-1 від 02.01.2023) щодо 

виділення коштів для проведення капітального ремонту дороги с. Великі 
Передримихи – Нагірці – Артасів Львівського району.

3.4. Звернення Ралівської сільської ради від 10.01.2023 № 39/02-10 
(вх № 02-53 від 10.01.2023) щодо включення до переліку доріг, ремонт яких 
передбачається провести з Державного та обласного бюджетів у 2023 році.

3.5. Звернення Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та 
інфраструктури від 20.01.2023 № 04-31/03-2023/12743 (вх № 02-116 від 
20.01.2023) щодо законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про 
дорожній рух» щодо забезпечення планування заходів для підвищення безпеки 
дорожнього руху», реєстраційний № 8353 від 12.01.2023, поданий народним 
депутатом України Крейденком В. В. 

3.6. Лист голови Журавненської селищної ради Василя Вітра від 23.01.2023 
№ 112 (вх № 02-149 від 24.01.2023) щодо підняття рівня річки Свіча та 
руйнування правого берега річки, дороги і частини дамби.

3.7. Звернення старости сіл Нижні Гаї, Верхні Гаї, Бійничі від 08.02.2023 
№ 13 (вх № 02-289 від 08.02.2023) щодо незадовільного стану автомобільних 
доріг Нижанковичі - Стрий - Нижні Гаї (Т-14-18-С140439), Нижанковичі – Стрий 
-  Бійничі (Т-14-18-С140417).

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

4.1. Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод» від 
12.01.2023 № 2887-ІХ (вх № 02-270 від 06.02.2023).
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5. Різне.
5.1. Рішення Тернопільської обласної ради від 21.12.2022 № 635 «Про 

звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України 
Зеленського В. О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
підтримки на державному рівні участі областей України в проєктах ініціативи 
Тримор’я (об’єднання країн Центральної Європи від Балтійського до Чорного і 
Адріатичного морів) як одного з важливих шляхів поглиблення інтеграції 
України у Європейський простір» (вх № 02-30 від 04.01.2023).

5.2.Інформація Західного офісу Держаудитслужби від 13.01.2023 № 131302-
13/369-2023 (вх № 02-78 від 13.01.2023) щодо результатів роботи за 2022 рік.

5.3. Відповідь Стрийської міської ради від 28.12.2022 № 75-VІІ-4018/0/1-22 
(вх № 02-15 від 02.01.2023) про розгляд скарги мешканки м. Стрия В. Лобойко 
від 20.10.2022 (вх № 01-Л-738 від 25.10.2022) щодо аварійного стану будинку у 
м. Стрий, який є пам’яткою архітектури та об’єктом культурної спадщини.

5.4. Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 24.01.2023 
№ 02-144 про перевезення пасажирів за маршрутом 386 Львів АС-2 – Кулява – 
Деревня.

5.5. Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 24.01.2023 
№ 02-145 про розгляд депутатського запиту І. Сех від 14.12.2022 № Д/з-16вн-3 
щодо відновлення автобусного сполучення між с. Лугове Заболотцівської 
територіальної громади до м. Броди.

5.6.Відповідь Львівської обласної військової адміністрації від 26.01.2023 
№ 02-168 про розгляд звернення старости сіл Великі Глібовичі, Волощина, 
Підмонастир від 16.11.2022 № 52 (вх № 02-3450 від 08.12.2022) щодо 
необхідності зміни карти маршруту № 323 Львів – Великі Глібовичі.

5.7.Інформація управління комунального майна Львівської обласної ради 
від 30.01.2023 № 25 щодо проведеної інвентаризації об’єктів освітнього, 
соціально-культурного, санаторнокурортного, туристичного, фізкультурно-
спортивного призначення, які належать до спільної власності територіальних 
громад Львівської області, на предмет встановлення мораторію на відчуження 
нерухомого майна.

5.8.Відповідь ПрАТ «Львівобленерго» від 27.01.2023 № 133-07 (вх № 02-194 
від 27.01.2023) про розгляд заяву ініціативної групи залізничників та пенсіонерів 
Львівської залізниці від 30.12.2022 (вх № 01-КО-915 від 13.12.2022) щодо 
удосконалення системи відключення енергопостачання житлових будинків та 
об’єктів інфраструктури житлового масиву Левандівка.

Заступник голови комісії         Тарас ПОДВІРНИЙ


