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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ № 23
засідання постійної комісії з питань комунального майна

від 11 травня 2022 року

                                                                                          вул. Винниченка, 14, м. Львів,  каб. 1
                                                                     (в режимі zoom конференції)

                                                                                   Засідання розпочалось  в  15.00 год.      
                                                                                   Засідання закінчилось   в  16.30 год.

Присутні члени постійної комісії:
Седіло Микола Григорович  – голова постійної комісії;
Добош Ростислав Олексійович – заступник голови комісії;
Березюк Ольга Миронівна;
Свистун Інна Василівна.

Від обласної ради:
Ю. Холод – заступник голови обласної ради;
Т. Зозуля – в.о. начальника управління майном спільної власності обласної ради;
А. Буряк – заступник  начальника управління майном спільної власності обласної 
ради.

Запрошені:
І. Тимець – директор КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про порядок денний засідання комісії.
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії;
2. Лист депутата обласної ради Ростислава Добоша від 15.02.2022                        
(вх № Д-17вн-41 від 15.02.2022) щодо розгляду проєкту рішення обласної ради 
«Про передачу наркозно-дихального апарату у державну власність».
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
3. Лист Львівської обласної державної адміністрації від 02.02.2022                        
(вх № 02-799 від 10.02.2022) щодо розгляду проєктів рішень:
3.1.Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівське обласне паталогоанатомічне бюро» у комунальне некомерційне 
підприємство;
3.2.Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради «Будинок 
дитини № 1 з ураженням центральної нервової системи та порушення психіки» у 
комунальне некомерційне підприємство;
3.3.Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради «Будинок 
дитини № 2 з ураженням центральної нервової системи та порушення психіки» у 
комунальне некомерційне підприємство.
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Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
4. Про встановлення орендної плати за користування нерухомим майном 
спільної власності територіальних громад області.
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; 
5. Лист управління майном спільної власності від 25.01.2021 № 78 щодо 
передачі комплексу будівель, розташованих за адресою: Львівська обл.,                              
с. Тулиголови, вул. Весела, 65 з балансу КНП ЛОР «Львівський регіональний 
фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» на баланс 
КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» для збереження та відновлення будівель, 
а також створення нового туристичного маршруту «Королівський шлях».
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
6. Лист КНП ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф» від 01.02.2022 № 8.1-10/237 (вх № 271 від 
02.02.2022) щодо передачі в оренду нежитлових приміщень будівлі пральні з 
боксом для транспорту «Б-1», загальною площею 120,90 кв.м (індекси: 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), за адресою: Львівська обл, Яворівський р-н, 
смт Немирів, вул. Равська, 45 для розміщення пункту базування ЕМД «Немирів».
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради; 
7. Лист КП ЛОР «Доля» від 04.02.2022 № 17 (№ 02-741 від 08.02.2022) 
щодо надання в оренду додаткових приміщень за адресою: м. Львів,                                    
вул. Валова, 31. 
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради; 
8. Лист управління майном спільної власності від 02.02.2021 № 117 щодо 
передачі в оренду автомобіля PEUGEOT EXPERT (державний номер                      
ВС 8971 ІЕ) для роботи КЗ ЛОР «Підбузький геріатричний пансіонат».
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
9. Лист управління майном спільної власності від 20.10.2021 № 2010 
щодо надання згоди на передачу з балансу КНП ЛОР «Львівська обласна 
дитяча клінічна лікарня «Охмадит» на баланс КНП ЛОР «Львівський 
обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи» ліжок у 
кількості 8 (вісім) шт. та матраців до них (8 штук) на суму 16 004 грн.
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
10. Лист управління майном спільної власності від 10.02.2021 № 154 щодо 
передачі рухомого майна з балансу КП ЛОР «Нерухомість та майно» на баланс 
КП «Телекомпанія «Перший західний» на суму 1 553 497,00 грн.
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
11. Лист управління майном спільної власності від 18.02.2022 № 230 щодо 
передачі основних засобів з балансу КП ЛОР «Аптека № 296» на баланс                             
КП ЛОР «Міжлікарняна аптека № 266» на суму 14 677,56 грн.
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Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
12. Лист ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж післядипломної 
освіти» від 10.01.2022 № 01-14/10 (вх № 02-134 від 11.01.2022) щодо передачі 
на баланс Коледжу нежитлових приміщень 1 поверху, загальною площею                    
53,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 54.
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
13. Лист управління майном спільної власності від 19.04.2022 № 354 щодо 
списання протермінованої дебіторської заборгованості Старосамбірського  
ДЛГП «Галсільліс» у сумі 446 099,48 грн;
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;
14. Лист управління майном спільної власності від 02.02.2021 № 118 щодо 
призначення на посаду керівника КЗ ЛОР «Адміністрація історико-культурного 
заповідника "Стільське городище"».
Доповідає: М. Седіло – голова постійної комісії; Т. Зозуля – в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради;

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ.

1.СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: М. Седіло.

Голова комісії М. Седіло запропонував включити до порядку денного 
питання: Лист управління майном спільної власності від 13.01.2022 № 29 
щодо  надання згоди на передачу з комунальної власності Львівської міської 
територіальної громади у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Львівської області комплект інтерактивної панелі (ПЕОМ) ТМ EdPro з 
вбудованим комп’ютером та додатковим оснащенням (Модель ETP65S52568) 
вартістю 99 950,00 грн для потреб КЗ ЛОР «Багатопрофільний                              
навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая»:  
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Включити до порядку денного питання № 15: Лист управління 
майном спільної власності від 13.01.2022 № 29 щодо  надання згоди на 
передачу з комунальної власності Львівської міської територіальної громади у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Львівської області 
комплект інтерактивної панелі (ПЕОМ) ТМ EdPro з вбудованим комп’ютером та 
додатковим оснащенням (Модель ETP65S52568) вартістю 99 950,00 грн для 
потреб КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого 
Миколая».  
1.2.Погодити порядок денний засідання комісії.

2. СЛУХАЛИ: Лист депутата обласної ради Ростислава Добоша від 
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15.02.2022 (вх № Д-17вн-41 від 15.02.2022) щодо розгляду проєкту рішення 
обласної ради «Про передачу наркозно-дихального апарату у державну 
власність».
ВИСТУПИЛИ: М. Седіло, Р. Добош.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Підтримати питання передачі із спільної власності територіальних громад 
області з балансу КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» у державну 
власність до сфери управління Міністерства оборони України на баланс 
Військового медичного клінічного центру Західного регіону рухомого майна 
наркозно-дихальний апарат з моніторингом пацієнта у комплекті (WATO 
EX65_NEW-2, ePM 12M, DK50DE) та винести на розгляд сесії Львівської 
обласної ради.

3. СЛУХАЛИ: Лист Львівської обласної державної адміністрації від 
02.02.2022 (вх № 02-799 від 10.02.2022) щодо розгляду проєктів рішень:
3.1.Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівське обласне паталогоанатомічне бюро» у комунальне некомерційне 
підприємство;
3.2.Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради «Будинок 
дитини № 1 з ураженням центральної нервової системи та порушення психіки» у 
комунальне некомерційне підприємство;
3.3.Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради «Будинок 
дитини № 2 з ураженням центральної нервової системи та порушення психіки» у 
комунальне некомерційне підприємство.
ВИСТУПИЛИ: М. Седіло, Т. Зозуля, Р. Добош.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
3.1.1. Підтримати питання перетворення комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівське обласне паталогоанатомічне бюро» у комунальне 
некомерційне підприємство та винести на розгляд сесії Львівської обласної ради.
3.2.1. Підтримати питання перетворення комунального закладу Львівської 
обласної ради «Будинок дитини № 1 з ураженням центральної нервової системи 
та порушення психіки» у комунальне некомерційне підприємство та винести на 
розгляд сесії Львівської обласної ради.
3.3.1. Підтримати питання перетворення комунального закладу Львівської 
обласної ради «Будинок дитини № 2 з ураженням центральної нервової системи 
та порушення психіки» у комунальне некомерційне підприємство та винести на 
розгляд сесії Львівської обласної ради.

4. СЛУХАЛИ: Про встановлення орендної плати за користування 
нерухомим майном спільної власності територіальних громад області.
ВИСТУПИЛИ: М. Седіло, Т. Зозуля, Р. Добош, І. Свистун, А. Буряк.

З метою прийняття обгрунтованого рішення стосовно встановлення 
орендної плати за користування нерухомим майном спільної власності 
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територіальних громад області депутат Р. Добош запропонував перенести 
розгляд даного питання на наступне засідання постійної комісії.

Враховуючи пропозицію депутата Р. Добоша та результати обговорення 
даного питання з членами постійної комісії, голова комісії М. Седіло поставив 
на голосування питання щодо перенесення питання № 4 на наступне засідання 
постійної комісії:
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
4.1. Перенести розгляд питання «Про встановлення орендної плати за 
користування нерухомим майном спільної власності територіальних громад 
області» на наступне засідання постійної комісії.

5. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 25.01.2021 
№ 78 щодо передачі комплексу будівель, розташованих за адресою: Львівська 
обл., с. Тулиголови, вул. Весела, 65 з балансу КНП ЛОР «Львівський 
регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний 
центр» на баланс КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» для збереження та 
відновлення будівель, а також створення нового туристичного маршруту 
«Королівський шлях».
ВИСТУПИЛИ: М. Седіло, Т. Зозуля, І. Свистун, Ю. Холод, А. Буряк, Р. Добош, 
І. Тимець. 

В.о. начальника управління майном спільної власності Т. Зозуля 
повідомив, що на адресу управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради надійшов лист КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» від 
17.01.2021 року № 6 щодо передачі на баланс комплексу будівель, розташованих 
за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Тулиголови, вул. Весела, 65 
для збереження та відновлення будівель, а також створення нового туристичного 
маршруту «Королівський шлях». КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» просить 
розглянути на засіданні постійної депутатської комісії з питань комунального 
майна Львівської обласної ради питання передачі з балансу                                          
КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр» на баланс КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий 
музей» комплексу будівель, розташованих за адресою: Львівська область, 
Львівський район, с. Тулиголови, вул. Весела, 65. Приміщення перебувають в не 
задовільному стані та на даний час балансоутримувачем не використовуються.

Директор І. Тимець повідомив, що кошти для збереження та відновлення 
будівель, а також створення нового туристичного маршруту «Королівський 
шлях» будуть залучатися з різноманітних джерел, у тому числі з місцевого та 
обласного бюджетів, а також за рахунок надходжень в рамках програм допомоги 
і грантів урядів іноземних держав.

Враховуючи результати обговорення даного питання з членами постійної 
комісії, беручи до уваги інформацію заступника голови обласної ради Ю. Холода 
стосовно ситуації, що склалася з бюджетом Львівської області в умовах воєнного 
стану, голова комісії М. Седіло запропонував питання № 5 перенести, а також з 
метою забезпечення охорони комплексу будівель, розташованих за адресою: 
Львівська область, Львівський район, с. Тулиголови, вул. Весела, 65 доручити 
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управлінню майном спільної власності вивчити питання стосовно можливості 
забезпечення охорони комплексу будівель.                                   
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
5.1. Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної комісії.
5.2. Доручити управлінню майном спільної власності вивчити питання стосовно 
можливості забезпечення охорони комплексу будівель, розташованих за 
адресою: Львівська область, Львівський район, с. Тулиголови, вул. Весела, 65.

6. СЛУХАЛИ: Лист КНП ЛОР «Львівський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» від 01.02.2022 № 8.1-10/237 (вх 
№ 271 від 02.02.2022) щодо передачі в оренду нежитлових приміщень будівлі 
пральні з боксом для транспорту «Б-1», загальною площею 120,90 кв.м (індекси: 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), за адресою: Львівська обл, 
Яворівський р-н, смт Немирів, вул. Равська, 45 для розміщення пункту базування 
ЕМД «Немирів».
ВИСТУПИЛИ: М. Седіло, Т. Зозуля, І. Свистун, Ю. Холод, А. Буряк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
6.1.Погодити питання передачі в оренду КНП ЛОР «Львівський обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» нежитлових приміщень 
будівлі пральні з боксом для транспорту «Б-1», загальною площею 120,90 кв.м 
(індекси: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), за адресою: Львівська обл, 
Яворівський р-н, смт Немирів, вул. Равська, 45 для розміщення пункту базування 
ЕМД «Немирів».

7. СЛУХАЛИ: Лист КП ЛОР «Доля» від 04.02.2022 № 17 (№ 02-741 від 
08.02.2022) щодо надання в оренду додаткових приміщень за адресою: м. Львів,                                    
вул. Валова, 31. 
ВИСТУПИЛИ: М. Седіло, Т. Зозуля, А. Буряк, О. Березюк, І. Свистун,                    
Ю. Холод, Р. Добош, 

В.о. начальника управління майном спільної власності Т. Зозуля 
повідомив, що КП ЛОР «Доля» звернулося до Львівської обласної ради з 
проханням передати в оренду підприємству двох кімнат в будівлі за адресою:          
м. Львів, вул. Валова, 31, а саме нежитлових приміщення ІІ поверху загальною 
площею 30,8 кв.м (корисна площа — 23,3 кв.м, приміщення загального 
користування — 7,5 кв.м). На даний час КП ЛОР «Доля» орендує нежитлові 
приміщення в зазначеній будівлі загальною площею 50,7 кв.м згідно з 
договорами оренди від 31.05.2011 № 32/11 (26,4 кв.м), від 11.01.2017 № 66/16 
(13,9 кв.м) та від 12.11.21 № 148/21/2 (10,4 кв.м).

Враховуючи результати обговорення даного питання з членами постійної 
комісії, з метою прийняття обгрунтованого рішення, голова комісії М. Седіло 
запропонував запросити на наступне засідання постійної комісії керівника            
КП ЛОР «Доля», а також доручити управлінню майном спільної власності 
надати постійній комісії інформацію стосовно штатного розпису, звіту про 
фінансові результати за 2021 рік КП ЛОР «Доля», а також перелік приміщень, 
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що передані в оренду даному комунальному підприємству.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
7.1. Запросити на наступне засідання постійної комісії керівника                                   
КП ЛОР «Доля».
7.2. Доручити управлінню майном надати постійній комісії інформацію 
стосовно штатного розпису, звіт про фінансові результати за 2021 рік                        
КП ЛОР «Доля», а також перелік приміщень, що передані в оренду даному 
комунальному підприємству.

8. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 02.02.2021 
№ 117 щодо передачі в оренду автомобіля PEUGEOT EXPERT (державний номер                      
ВС 8971 ІЕ) для роботи КЗ ЛОР «Підбузький геріатричний пансіонат».
ВИСТУПИЛИ: М. Седіло, Т. Зозуля, Р. Добош. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
8.1. Погодити питання передачі в оренду автомобіля PEUGEOT EXPERT 
(державний номер ВС 8971 ІЕ) для роботи КЗ ЛОР «Підбузький геріатричний 
пансіонат».

9. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 20.10.2021 
№ 2010 щодо надання згоди на передачу з балансу КНП ЛОР «Львівська обласна 
дитяча клінічна лікарня «Охмадит» на баланс КНП ЛОР «Львівський обласний 
госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи» ліжок у кількості 8 (вісім) 
шт. та матраців до них (8 штук) на суму 16 004 грн.
ВИСТУПИЛИ: М. Седіло, Т. Зозуля. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
9.1. Погодити питання передачі з балансу КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча 
клінічна лікарня «Охмадит» на баланс КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь 
ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи» ліжок у кількості 8 (вісім) шт. та 
матраців до них (8 штук) на суму 16 004 грн.

10. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 10.02.2021 
№ 154 щодо передачі рухомого майна з балансу КП ЛОР «Нерухомість та майно» 
на баланс КП «Телекомпанія «Перший західний» на суму 1 553 497,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: М. Седіло, Т. Зозуля, Р. Добош, О. Березюк. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
10.1. Погодити питання передачі рухомого майна з балансу                                              
КП ЛОР «Нерухомість та майно» на баланс КП «Телекомпанія «Перший 
західний» на суму 1 553 497,00 грн.

11. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 18.02.2022  
№ 230 щодо передачі основних засобів з балансу КП ЛОР «Аптека № 296» на 
баланс КП ЛОР «Міжлікарняна аптека № 266» на суму 14 677,56 грн.



8

ВИСТУПИЛИ: М. Седіло, Т. Зозуля, Р. Добош, А. Буряк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
11.1. Погодити питання передачі основних засобів з балансу КП ЛОР «Аптека 
№ 296» на баланс КП ЛОР «Міжлікарняна аптека № 266» на суму 14 677,56 грн.

12. СЛУХАЛИ: Лист ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж 
післядипломної освіти» від 10.01.2022 № 01-14/10 (вх № 02-134 від 11.01.2022) 
щодо передачі на баланс Коледжу нежитлових приміщень 1 поверху, загальною 
площею 53,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 54.
ВИСТУПИЛИ: М. Седіло, Т. Зозуля.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
12.1. Погодити питання передачі на баланс ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний 
коледж післядипломної освіти» нежитлових приміщень 1 поверху, загальною 
площею 53,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 54.

13. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 19.04.2022  
№ 354 щодо списання протермінованої дебіторської заборгованості 
Старосамбірського  ДЛГП «Галсільліс» у сумі 446 099,48 грн;
ВИСТУПИЛИ: М. Седіло, Т. Зозуля, Р. Добош, Ю. Холод.

Беручи до уваги пропозицію заступника голови обласної ради Ю. Холода  
та враховуючи результати обговорення даного питання з членами постійної 
комісії, голова комісії М. Седіло запропонував скерувати звернення 
Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» на розгляд тимчасової контрольної 
комісії обласної ради з вивчення питання щодо реорганізації окремих дочірніх 
лісогосподарських підприємств ОКС ЛГП «Галсільліс»:    
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
13.1. Скерувати звернення Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» щодо 
списання протермінованої дебіторської заборгованості у сумі 446 099,48 грн на 
розгляд тимчасової контрольної комісії обласної ради з вивчення питання щодо 
реорганізації окремих дочірніх лісогосподарських підприємств                                  
ОКС ЛГП «Галсільліс».

14. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 02.02.2021 
№ 118 щодо призначення на посаду керівника КЗ ЛОР «Адміністрація історико-
культурного заповідника "Стільське городище"».
ВИСТУПИЛИ: М. Седіло, Т. Зозуля.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
14.1. Погодити питання призначення на посаду керівника                                                    
КЗ ЛОР «Адміністрація історико-культурного заповідника "Стільське 
городище"» та винести на розгляд сесії.
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15. СЛУХАЛИ: Лист управління майном спільної власності від 13.01.2022    
№ 29 щодо  надання згоди на передачу з комунальної власності Львівської 
міської територіальної громади у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Львівської області комплект інтерактивної панелі (ПЕОМ) ТМ EdPro 
з вбудованим комп’ютером та додатковим оснащенням (Модель ETP65S52568) 
вартістю 99 950,00 грн для потреб КЗ ЛОР «Багатопрофільний                              
навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая»:  
ВИСТУПИЛИ: М. Седіло, Т. Зозуля.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
15.1. Погодити питання щодо  надання згоди на передачу з комунальної 
власності Львівської міської територіальної громади у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Львівської області комплект 
інтерактивної панелі (ПЕОМ) ТМ EdPro з вбудованим комп’ютером та 
додатковим оснащенням (Модель ETP65S52568) вартістю 99 950,00 грн для 
потреб КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого 
Миколая».

Голова комісії Микола СЕДІЛО

Заступник голови комісії                      Ростислав ДОБОШ


