
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

       постійна комісія  з питань  соціального захисту, прав дітей, людини 
та учасників бойових дій 

ПРОТОКОЛ № 21
від 7 червня  2022 року

каб. 332 
Засідання розпочалося о 14.00
Засідання закінчилося о 17.00 
Присутні : М. Іщук – голова постійної комісії,
                    О. Фенчин – секретар постійної комісії
                    
Відсутні :  В. Доманський –  заступник голови постійної комісії.

                                               РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

1.СЛУХАЛИ : Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: М.Іщук – У зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні        
24 лютого 2022 року, виникла потреба в переформатуванні роботи органів 
соціального захисту населення в нових умовах. Враховуючи наведене, варто 
заслухати звіт т. в. о. директора департаменту соціального захисту населення  
Львівської обласної   військової адміністрації  Р. Андреса щодо діяльності  
департаменту соціального захисту населення у січні-травні 2022 року. 
Акцентувавши увагу на відсутності запрошених, запропонував доповнити 
порядок денний  питанням  «Про напрацювання проєкту рішення «Про звіт т. в. 
о. директора департаменту соціального захисту населення  Львівської  обласної   
військової адміністрації  Р. Андреса щодо діяльності  департаменту соціального 
захисту населення у січні-травні 2022 року»
1.1. Підтримати зміни  до  порядку денного  та доповнити його  питанням:

- п. 8. Про напрацювання проєкту рішення «Про звіт т. в. о. директора 
департаменту соціального захисту населення  Львівської  обласної   військової 
адміністрації  Р. Андреса щодо діяльності  департаменту соціального захисту 
населення у січні-травні 2022 року».
1.2.Нумерацію питань порядку денного уточнити з врахуванням включення   
вищезазначеного питання.
1.3.Затвердити порядок денний № 21 в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок денний №21 в цілому.

                               
                               



                                ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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

2. Про розгляд листа голови Львівської обласної державної 
адміністрації М. Козицького (вх. №02-1002 від 18.02.2022) щодо подання 
проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 
березня 2021 року №86 «Про затвердження порядків щодо виконання 
заходів Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області 
учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також 
родин Героїв Небесної Сотні» (ПР-589).

Інформують: Р.Андрес, М. Іщук.

3. Про розгляд листа голови Львівської обласної державної 
адміністрації М. Козицького (вх. №02-1000 від 18.02.2022) щодо подання 
проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 
березня 2021 року №87 «Про затвердження порядків щодо виконання 
заходів Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 
громадян Львівської області на 2021-2025 роки» (ПР-588).

Інформують: Р.Андрес, М. Іщук.

4. По розгляд листа Володимира Мезенцева (вх. №01-М-466 від 
20.04.2022) щодо створення фонду соціального житла для потреб 
внутрішньо переміщених осіб.

Інформують: Р.Андрес, М. Іщук.

5. Про розгляд листа Львівської міської ради від 09.02.2022 №110207-
вих-12407 (вх. №02-1050 від 21.02.2022) щодо поділу земельної ділянки 
за адресою м. Львів, вул. Кульпарківська, 95, з метою виокремлення її 
частини для передачі Львівському центру надання послуг учасникам 
бойових дій.

Інформує: М. Іщук
 

6. Про розгляд листа Богдана Антонишина від 14.02.2022 (вх. № 01-А-
337 від 18.02.2022) щодо сприяння у вирішенні житлового питання.

Інформує: Р.Андрес.

7. Про розгляд розпорядження голови обласної ради  №26 від 15.02.2022 
«Про робочу групу з проведення аналізу господарської діяльності 
закладів соціального захисту населення обласної ради».

Інформує: М. Іщук

8. Про напрацювання проєкту рішення «Про звіт т. в. о. директора 
департаменту соціального захисту населення  Львівської  обласної   



військової адміністрації  Р. Андреса щодо діяльності  департаменту 
соціального захисту населення у січні-травні 2022 року».

Інформує: М. Іщук

9. Різне.

                                   РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

2.СЛУХАЛИ: Лист голови Львівської обласної державної адміністрації           
М. Козицького (вх. №02-1002 від 18.02.2022) щодо подання проєкту рішення 
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 березня 2021 року №86 
«Про затвердження порядків щодо виконання заходів Комплексної програми 
соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, 
бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні» (ПР-589).
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати листа  департаментові соціального захисту населення 
Львівської обласної військової адміністрації (Р. Андрес) стосовно 
інформування постійної комісії щодо актуальності ініційованого Львівською 
обласною державною адміністрацією проєкту рішення  «Про внесення змін до 
рішення обласної ради від 16 березня 2021 року №86 «Про затвердження 
порядків щодо виконання заходів Комплексної програми соціальної підтримки 
у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців 
АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні» (ПР-589). 

3.СЛУХАЛИ: Лист голови Львівської обласної державної адміністрації           
М. Козицького (вх. №02-1000 від 18.02.2022) щодо подання проєкту рішення 
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 березня 2021 року №87 
«Про затвердження порядків щодо виконання заходів Комплексної програми 
соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2021-
2025 роки» (ПР-588).
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати листа  департаментові соціального захисту населення 
Львівської обласної військової адміністрації (Р. Андрес) стосовно 
інформування постійної комісії щодо актуальності ініційованого Львівською 
обласною державною адміністрацією проєкту рішення  «Про внесення змін до 
рішення обласної ради від 16 березня 2021 року №87 «Про затвердження 
порядків щодо виконання заходів Комплексної програми соціальної підтримки 
окремих категорій громадян Львівської області на 2021-2025 роки» (ПР-588).

4.СЛУХАЛИ: Лист Володимира Мезенцева (вх. №01-М-466 від 20.04.2022) 
щодо створення фонду соціального житла для потреб внутрішньо переміщених 
осіб.
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ:
4.1.Інформацію взяти до відома.
4.2. Інформувати постійну комісію з питань комунального майна (М.Седіло) 
про прийняте рішення.

5.СЛУХАЛИ: Лист Львівської міської ради від 09.02.2022 №110207-вих-12407 
(вх. №02-1050 від 21.02.2022) щодо поділу земельної ділянки за адресою           
м. Львів, вул. Кульпарківська, 95, з метою виокремлення її частини для 
передачі Львівському центру надання послуг учасникам бойових дій.
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
5.1.Інформацію взяти до відома.
5.2. Інформувати постійну комісію з питань комунального майна (М.Седіло) 
про прийняте рішення.

6.СЛУХАЛИ: Лист Богдана Антонишина від 14.02.2022 (вх. № 01-А-337 від 
18.02.2022) щодо сприяння у вирішенні житлового питання.
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
6.1.Інформацію взяти до відома.
6.2.Скерувати  копію листа Богдана Антонишина від 14.02.022 (вх. № 01-А-337 
від 18.02.2022) щодо сприяння у вирішенні житлового питання департаментові 
соціального захисту населення ЛОВА (Р. Андрес) для розгляду та надання 
відповіді авторові та постійній комісії.

7.СЛУХАЛИ: Розпорядження голови обласної ради  №26 від 15.02.2022 «Про 
робочу групу з проведення аналізу господарської діяльності закладів 
соціального захисту населення обласної ради». 
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати листа голові обласної ради з пропозицією 
відтермінувати виконання розпорядження №26 від 15.02.2022 «Про робочу 
групу з проведення аналізу господарської діяльності закладів соціального 
захисту населення обласної ради» до 31 грудня 2022 року. 

8. СЛУХАЛИ: Напрацювання проєкту рішення «Про звіт т. в. о. директора 
департаменту соціального захисту населення  Львівської  обласної   військової 
адміністрації  Р. Андреса щодо діяльності  департаменту соціального захисту 
населення у січні-травні 2022 року».
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ: Напрацювати проєкт рішення «Про звіт т. в. о. директора 
департаменту соціального захисту населення  Львівської  обласної   військової 
адміністрації  Р. Андреса щодо діяльності  департаменту соціального захисту 
населення у січні-травні 2022 року» та винести на розгляд чергової сесії 
обласної ради.

Голова постійної комісії                                              Микола ІЩУК

Секретар постійної комісії                                           Олег ФЕНЧИН



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

VIII СКЛИКАННЯ

Постійна комісія з питань соціального захисту, справ дітей, людини та 
учасників бойових дій

В И Т Я Г 

з протоколу № 21 від 07.06.2022 року

8. СЛУХАЛИ: Напрацювання проєкту рішення «Про звіт т. в. о. директора 
департаменту соціального захисту населення  Львівської  обласної   військової 
адміністрації  Р. Андреса щодо діяльності  департаменту соціального захисту 
населення у січні-травні 2022 року».
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Напрацювати проєкт рішення «Про звіт т. в. о. директора 
департаменту соціального захисту населення  Львівської  обласної   військової 
адміністрації  Р. Андреса щодо діяльності  департаменту соціального захисту 
населення у січні-травні 2022 року» та винести на розгляд чергової сесії 
обласної ради.

Голова постійної комісії                                              Микола ІЩУК


