
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

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

ПРОТОКОЛ № 27
від 10 листопада  2022 року

м. Львів, каб. 332, 15.00 
Засідання розпочалося о 15.00
Засідання закінчилося о 16.50 
Присутні : М. Іщук – голова постійної комісії,
                    В.  Доманський –  заступник голови постійної комісії.
                    О. Фенчин – секретар постійної комісії.
Запрошені:

- Р. Андрес – т. в. о.  директора  департаменту соціального захисту 
населення ЛОВА.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
1.СЛУХАЛИ : Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний № 27 в цілому.

                                   ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний постійної комісії.

Інформує: М. Іщук
2. Про виконання доручення голови обласної ради Ірини Гримак 

№ПДСвн-3  від 26.09.2022 щодо розгляду звернення до Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо доцільності 
ухвалення проекту постанови Верховної Ради України «Про 
декларацію Верховної Ради України про надання незалежності 
поневоленим московією народам і країнам» (ініціатор Г. Чорна). Лист 
постійної комісії з питань правоохоронної, антикорупційної 
діяльності та військових формувань №К104вн-28 від 25.10.2022 щодо 
надання пропозицій до проекту звернення, ініційованого депутатом 
обласної ради Г. Чорною. 

Інформує: М. Іщук.
3. Про розгляд листа голови Комітету з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів Верховної Ради України Г. Третьякової (вх. 
№02-2850 від 27.10.2022) щодо надання пропозицій стосовно 
вирішення проблемних питань, озвучених під час зустрічі з 
представниками сімей загиблих Захисників України.

Інформує: Р. Андрес.



4. Про розгляд листа Першого заступника Голови Верховної Ради 
України О. Корнієнко №02/05-2022/177693 від 20.10.2022 (вх. №02-
2771 від 21.10.2022) щодо необхідності гідного вшанування та 
увічнення пам’яті захисників України та сприяння у вирішенні 
проблемних питань ветеранів війни, членів сімей загиблих.

Інформує: М. Іщук, Р. Андрес  
5. Про розгляд  листа департаменту соціального захисту населення 

Львівської облдержадміністрації (вх. №02-2876 від 01.11.2022) щодо 
надання допомоги на реабілітацію або санаторно-курортне лікування 
особі з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи  І. Зеленевичу.

Інформує: Р. Андрес
6. Про розгляд листа ВСП «Львівська дирекція залізничних 
перевезень» (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.

Інформує: Р. Андрес
7. Про виконання п. 2 протокольного доручення за підсумками апаратної 

наради в голови обласної ради  №ПДВн-16 від 21 .09.2022  та п.4 
протокольного доручення за підсумками апаратної наради в голови 
обласної ради   №ПДВн-18 від 27.10.2022  щодо здійснення 
детального аналізу виконання обласних цільових програм та 
напрацювання, у разі потреби, відповідних змін.

Інформує: М. Іщук.
8. Про розгляд листа Сокальської міської ради від 17.10.2022          

№1958/02-37 (вх. №02-2834 від 26.10.2022) щодо безоплатної передачі 
з комунальної власності Сокальської міської ради у спільну власність 
територіальних громад Львівської області  на баланс КЗ ЛОР 
«Лешківський психоневрологічний інтернат» транспортного засобу.

Інформує: М. Іщук.
9. Про розгляд листа Жидачівської міської ради (вх. №02-2555 від 

05.10.2022) щодо інформації стосовно наявності на території громади 
об’єктів відумерлої спадщини для надання в тимчасове  користування 
внутрішньо переміщеним особам.

Інформує: М. Іщук.
10. Про розгляд листа Великомостівської міської ради (вх. №02-2545 від 

05.10.2022) щодо інформації стосовно наявності на території громади 
об’єктів відумерлої спадщини для надання в тимчасове  користування 
внутрішньо переміщеним особам.

Інформує: М. Іщук.



11. Про розгляд листа Золочівської міської ради (вх. №02-2623 від 
12.10.2022) щодо інформації стосовно наявності на території громади 
об’єктів відумерлої спадщини для надання в тимчасове  користування 
внутрішньо переміщеним особам.

Інформує: М. Іщук.
12. Про розгляд листа Жовківської міської ради (вх. №02-2560 від 
05.10.2022) щодо інформації стосовно наявності на території громади 
об’єктів відумерлої спадщини для надання в тимчасове  користування 
внутрішньо переміщеним особам.

Інформує: М. Іщук.
13. Про розгляд листа Бориславської міської ради (вх. №02-2711 від 
18.10.2022) щодо інформації стосовно наявності на території громади 
об’єктів відумерлої спадщини для надання в тимчасове  користування 
внутрішньо переміщеним особам.

Інформує: М. Іщук.
14. Про розгляд листа Заболотцівської сільської ради (вх. №02-2541 від 
04.10.2022) щодо інформації стосовно наявності на території громади 
об’єктів відумерлої спадщини для надання в тимчасове  користування 
внутрішньо переміщеним особам.

Інформує: М. Іщук.
15. Про розгляд листа Сокільницької сільської ради (вх. №02-2709 від 
18.10.2022) щодо інформації стосовно наявності на території громади 
об’єктів відумерлої спадщини для надання в тимчасове  користування 
внутрішньо переміщеним особам.

Інформує: М. Іщук.
16. Про розгляд листа Червоноградської міської ради (вх. №02-2866 від 
18.10.2022) щодо інформації стосовно наявності на території громади 
об’єктів відумерлої спадщини для надання в тимчасове  користування 
внутрішньо переміщеним особам.

Інформує: М. Іщук.
  17. Різне.

                                
2.СЛУХАЛИ: Виконання доручення голови обласної ради Ірини Гримак 
№ПДСвн-3  від 26.09.2022 щодо розгляду звернення до Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо доцільності ухвалення проекту 
постанови Верховної Ради України «Про декларацію Верховної Ради України 
про надання незалежності поневоленим московією народам і країнам» 
(ініціатор Г. Чорна). Лист постійної комісії з питань правоохоронної, 
антикорупційної діяльності та військових формувань №К104вн-28 від 



25.10.2022 щодо надання пропозицій до проекту звернення, ініційованого 
депутатом обласної ради Г. Чорною. 
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: 
2.1. Підтримати пропозицію постійної комісії з питань правоохоронної, 
антикорупційної діяльності та військових формувань (Н. Сумало) та доповнити 
текст звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
доцільності ухвалення проекту постанови Верховної Ради України «Про 
декларацію Верховної Ради України про надання незалежності поневоленим 
московією народам і країнам» після слів «спотворюється росією» таким 
абзацом :

«Враховуючи наведене, ми, депутати Львівської обласної ради, просимо 
Верховну Раду України звернутися до Організації Об’єднаних Націй, 
Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, 
Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 
Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу із 
закликом про послідовну підтримку поневолених московією народів  у 
реалізації ними права на самовизначення; про посилення всебічної підтримки 
України в її перемозі над російськими окупантами з подальшою 
деімперіалізацією російської федерації та деколонізацією народів, що 
приєднані та утримуються в її складі». 
2.2. Підготувати листа голові Львівської обласної ради І. Гримак, виклавши 
текст Звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
доцільності ухвалення проекту постанови Верховної Ради України «Про 
декларацію Верховної Ради України про надання незалежності поневоленим 
московією народам і країнам» в новій редакції.

3.СЛУХАЛИ: Лист голови Комітету з питань соціальної політики та захисту 
прав ветеранів Верховної Ради України Г. Третьякової (вх. №02-2850 від 
27.10.2022) щодо надання пропозицій стосовно вирішення проблемних питань, 
озвучених під час зустрічі з представниками сімей загиблих Захисників 
України.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О. Фенчин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: 
3.1. Скерувати копію листа голови Комітету з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів Верховної Ради України Г. Третьякової (вх. №02-2850 
від 27.10.2022) щодо надання пропозицій стосовно вирішення проблемних 
питань, озвучених під час зустрічі з представниками сімей загиблих Захисників 
України, департаментові соціального захисту населення Львівської обласної 



державної адміністрації (Р. Андрес) для розгляду відповідно до компетенції та 
надання пропозицій постійній комісії в термін до 15 листопада 2022 року.
3.2. Підготувати лист Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів Верховної Ради України з врахуванням  наданих департаментом 
пропозицій.

4.СЛУХАЛИ: Лист Першого заступника Голови Верховної Ради України О. 
Корнієнко №02/05-2022/177693 від 20.10.2022 (вх. №02-2771 від 21.10.2022) 
щодо необхідності гідного вшанування та увічнення пам’яті Захисників 
України та сприяння у вирішенні проблемних питань ветеранів війни, членів 
сімей загиблих.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О. Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

5.СЛУХАЛИ: Лист департаменту соціального захисту населення Львівської 
облдержадміністрації (вх. №02-2876 від 01.11.2022) щодо надання грошової  
допомоги на реабілітацію або санаторно-курортне лікування особі з 
інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи  Ігорю Зеленевичу.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: 
5.1.  Інформацію взяти до відома.
5.2. Враховуючи, що станом на 10 листопада 2022  року Ігор Зеленевич 
проходить службу в Збройних Силах України, розглянути надання грошової 
допомоги на реабілітацію або санаторно-курортне лікування після його 
демобілізації з лав ЗСУ.    

6.СЛУХАЛИ: Лист ВСП «Львівська дирекція залізничних перевезень» (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.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:   Інформацію взяти до відома.

7.СЛУХАЛИ: Виконання п. 2 протокольного доручення за підсумками 
апаратної наради в голови обласної ради  №ПДВн-16 від 21 .09.2022  та п.4 
протокольного доручення за підсумками апаратної наради в голови обласної 
ради   №ПДВн-18 від 27.10.2022  щодо здійснення детального аналізу 



виконання обласних цільових програм та напрацювання, у разі потреби, 
відповідних змін.

ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:   Інформацію взяти до відома.

8.СЛУХАЛИ: Лист Сокальської міської ради від 17.10.2022    №1958/02-37 (вх. 
№02-2834 від 26.10.2022) щодо безоплатної передачі з комунальної власності 
Сокальської міської ради у спільну власність територіальних громад Львівської 
області  на баланс КЗ ЛОР «Лешківський психоневрологічний інтернат» 
транспортного засобу.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин, Р. Андрес.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:   
8.1. Підтримати рішення №886 від 04.10.2022 ХХVІ сесії VІІ скликання  
Сокальської міської ради «Про безоплатну передачу з комунальної власності 
Сокальської міської ради у спільну власність територіальних громад  Львівської 
області на баланс КЗ ЛОР «Лешківський психоневрологічний інтернат» 
стосовно передачі рухомого майна: транспортного засобу марки MERSEDES-
BENZ SPRINTER, державний номер ВС3249ОХ, двигун V2143-дизель, шасі – 
фургон санітарний, кузов WDB 9061531N613798, 2015 року випуску .
8.2. Скерувати листа постійній комісії з питань комунального майна щодо 
прийнятого рішення.

9.СЛУХАЛИ: Лист Жидачівської міської ради (вх. №02-2555 від 05.10.2022) 
щодо інформації стосовно наявності на території громади об’єктів відумерлої 
спадщини для надання в тимчасове  користування внутрішньо переміщеним 
особам.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:   Інформацію взяти до відома.

10.СЛУХАЛИ:  Лист Великомостівської міської ради (вх. №02-2545 від 
05.10.2022) щодо інформації стосовно наявності на території громади об’єктів 
відумерлої спадщини для надання в тимчасове  користування внутрішньо 
переміщеним особам.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:   Інформацію взяти до відома.



11.СЛУХАЛИ: Лист Золочівської міської ради (вх. №02-2623 від 12.10.2022) 
щодо інформації стосовно наявності на території громади об’єктів відумерлої 
спадщини для надання в тимчасове  користування внутрішньо переміщеним 
особам.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:   Інформацію взяти до відома.

12.СЛУХАЛИ:  Лист Жовківської міської ради (вх. №02-2560 від 05.10.2022) 
щодо інформації стосовно наявності на території громади об’єктів відумерлої 
спадщини для надання в тимчасове  користування внутрішньо переміщеним 
особам.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:   Інформацію взяти до відома.
 
13.СЛУХАЛИ: Лист Бориславської міської ради (вх. №02-2711 від 18.10.2022) 
щодо інформації стосовно наявності на території громади об’єктів відумерлої 
спадщини для надання в тимчасове  користування внутрішньо переміщеним 
особам.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:   Інформацію взяти до відома.

14.СЛУХАЛИ: Лист Заболотцівської сільської ради (вх. №02-2541 від 
04.10.2022) щодо інформації стосовно наявності на території громади об’єктів 
відумерлої спадщини для надання в тимчасове  користування внутрішньо 
переміщеним особам.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:   Інформацію взяти до відома.

15.СЛУХАЛИ: Лист Сокільницької сільської ради (вх. №02-2709 від 
18.10.2022) щодо інформації стосовно наявності на території громади об’єктів 
відумерлої спадщини для надання в тимчасове  користування внутрішньо 
переміщеним особам.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:   Інформацію взяти до відома.



16.СЛУХАЛИ: Лист Червоноградської міської ради (вх. №02-2866 від 
18.10.2022) щодо інформації стосовно наявності на території громади об’єктів 
відумерлої спадщини для надання в тимчасове  користування внутрішньо 
переміщеним особам.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук, В. Доманський, О.Фенчин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ:   Інформацію взяти до відома.
 
                           
Голова постійної комісії                                                       Микола ІЩУК

Секретар постійної комісії                                                    Олег ФЕНЧИН     


