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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ № 21
засідання постійної комісії з питань комунального майна

від 16 лютого 2022 року

                                                                                          вул. Винниченка, 14, м. Львів,  каб. 1
                                                                                   Засідання розпочалось  в  09.30 год.      
                                                                                   Засідання закінчилось   в  09.45 год.

Присутні члени постійної комісії:
Седіло Микола Григорович  – голова постійної комісії;
Добош Ростислав Олексійович – заступник голови комісії;
Василько Олена Василівна – секретар комісії;
Филипів Роман Степанович;
Березюк Ольга Миронівна;
Свистун Інна Василівна.

Від обласної ради:
Т. Зозуля – в.о. начальника управління майном спільної власності обласної ради;
А. Буряк – заступник  начальника управління майном спільної власності обласної 
ради;
А. Фречка – головний спеціаліст відділу управління комунальними підприємствами 
управління майном спільної власності обласної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про порядок денний засідання комісії.
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії;
2. Лист управління майном спільної власності від 02.02.2022 № 122 щодо 
розгляду проєкту рішення обласної ради № 534-ПР від 08.02.2021 «Про внесення 
змін до рішення обласної ради від 19.11.2020 № 1106 "Про затвердження 
Переліку другого типу (об’єкти, які передаються в оренду без проведення 
аукціону)"».
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
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РОЗГЛЯД ПИТАНЬ.

1.СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: М. Седіло.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1.1.Погодити порядок денний засідання комісії.

2. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 02.02.2022 
№ 122 щодо розгляду проєкту рішення обласної ради № 534-ПР від 08.02.2021 
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.11.2020 № 1106 "Про 
затвердження Переліку другого типу (об’єкти, які передаються в оренду без 
проведення аукціону)"».
ВИСТУПИЛИ: М. Седіло, Т. Зозуля, О. Василько, Р. Добош, А. Буряк,                               
О. Березюк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Підтримати проєкт рішення обласної ради № 534-ПР від 08.02.2021 
стосовно внесення до переліку об’єктів другого типу (об’єкти, які передаються в 
оренду без проведення аукціону) нежитлових приміщень площею 753,9 кв.м 
(спальний корпус № 1) за адресою: вул. Равська, 45, смт Немирів, Яворівський 
район для розміщення бюджетної установи та винести на розгляд сесії Львівської 
обласної ради.

Голова комісії Микола СЕДІЛО

Секретар комісії Олена ВАСИЛЬКО
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