
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань інженерного, житлово-комунального 
господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу 

(у режимі відео -, аудіоконференції)

ПРОТОКОЛ № 25
від 13 січня 2022 року

Засідання розпочалося о 10 год
Засідання закінчилось о 12 год

Присутні: 
Члени комісії: Т. Подвірний, Т. Чолій, В. Баран, Є. Буба, С. Стечак, Ю. Мазур, 
З. Миляник, О. Панькевич.
Відсутні: Г. Козловський, Ю. Доскіч, А. Дума.

Запрошені:
О. Шуліковський – директор департаменту дорожнього господарства Львівської 
обласної державної адміністрації;
Б. Кейван – директор департаменту паливно-енергетичного комплексу, 
енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської обласної 
державної адміністрації;
С. Рудницький – начальник управління транспорту та зв’язку Львівської 
обласної державної адміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок денний засідання  постійної комісії.
2. Про дорожнє господарство та транспорт.
2.1. Звернення сільського голови Оброшинської сільської ради І. Галича від 

03.12.2021 № 1653 (вх № 02-8222 від 06.12.2021) щодо необхідності виділення 
коштів у 2022 році для проведення робіт, спрямованих на зменшення кількості 
ДТП та покращення якості дорожнього руху на автодорозі М-11 Львів-Шегині в 
населеному пункті с. Конопниця.

2.2. Депутатське звернення Р. Вороновської від 07.12.2021 № Д-17вн-496 
щодо ремонту доріг у Стрийській ОТГ.

2.3. Депутатське звернення А. Дуліб’яника від 07.12.2021 № Д-17вн-492 
щодо ремонту дороги до церкви Св. Миколая в смт Східниця.

2.4.Депутатське звернення І. Герус від 07.12.2021 № Д-17вн-491 та від 
13.12.2021 №  Д-17вн-510 щодо ремонту доріг у Рудківській ОТГ.

2.5.Депутатське звернення народного депутата України М. Цимбалюка від 
02.12.2021 № 21/02-12-850-4 (вх № 02-8271 від 07.12.2021) щодо необхідності 
проведення капітального ремонту автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення (С140426) на ділянках автомобільних доріг сіл 
Ступниця – Лішня, Лішня – Медвежа, Селець – Городище та ремонту 
пішохідного переходу через річку Бистриця. 
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2.6. Колективне звернення мешканців смт Куликів (контактна особа 
Ф. Пилипець) від 08.12.2021 № 01-П-2409 щодо необхідності проведення 
ремонту автодороги Куликів – Звертів – Жовтанці – Колодно – Неслухів.

2.7.Звернення мешканців с. Дусанів Львівського району (контактна особа 
І. Панчишин) від 08.12.2021 № 01-Ко-2408 щодо необхідності проведення 
ремонту автодороги Дусанів – Бачів а також моста через річку Гнила Липа.

2.8.Звернення Красненської селищної ради від 06.12.2021 № 1741 (вх № 02-
8336від 09.12.2021) щодо необхідності проведення ремонту автодороги С140208 
Новосілки-Красне на відрізку с. Куткір - с. Острів.

2.9.Депутатське звернення І. Герус від 13.12.2021 № Д-17вн-509 щодо 
ремонту доріг у Сокальській ОТГ.

2.10. Депутатський запит С. Шеремети від 13.12.2021 №  Д/з-16вн-61 щодо 
виділення коштів для реконструкції дороги по вул. Церковна в с. Ралівка 
Самбірського району.

2.11. Депутатський запит В. Барана від 13.12.2021 №  Д/з-16вн-58 щодо 
виділення коштів для здійснення ямкового та капітального ремонту ділянки 
автодороги Брюховичі – Новосілки.

2.12. Депутатське звернення І. Герус від 13.12.2021 № Д-17вн-508 щодо 
ремонту доріг у Городоцькій ОТГ.

2.13. Звернення депутата обласної ради І. Щурка від 14.12.2021 № Д-17вн-
515 щодо необхідності проведення  ремонту автодороги загального 
користування С140703 Золочів – Кропивна – Новосілки – Брюховичі на ділянці 
між селами Смереківка та Дунаїв.

2.14. Звернення голови Ралівської сільської ради Л. Ковалик: 
- від 06.12.2021 № 2346 (вх № 02-8474 від 15.12.2021) щодо необхідності 

здійснення ремонту окремих комунальних доріг місцевого значення, 
зазначених у зверненні;

- від 06.12.2021 № 2347 (вх № 02-8473 від 15.12.2021) щодо необхідності 
здійснення ремонту окремих державних доріг місцевого значення, 
зазначених у зверненні.

2.15. Звернення міського голови Буської міської ради Р. Сліпця 
- від 14.12.2021 № 2439 (вх № 02-8459 від 15.12.2021) щодо необхідності 

фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Св. Миколая 
в м. Буськ Львівської області»;

- від 14.12.2021 № 2438 (вх № 02-8458 від 15.12.2021) щодо необхідності 
фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Івасюка в 
м. Буськ Львівської області»;

- від 14.12.2021 № 2446 (вх № 02-8466 від 15.12.2021) щодо необхідності 
фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Шевченка в 
с. Соколя Львівської області»;

- від 14.12.2021 № 2445 (вх № 02-8465 від 15.12.2021) щодо необхідності 
фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Шашкевича 
в с. Ожидів Львівської області»;
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- від 14.12.2021 № 2444 (вх № 02-8464 від 15.12.2021) щодо необхідності 
фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Заводська в 
с. Ожидів Львівської області»;

- від 14.12.2021 № 2443 (вх № 02-8463 від 15.12.2021) щодо необхідності 
фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Передмістя в 
смт Олесько Львівської області»;

- від 14.12.2021 № 2442 (вх № 02-8462 від 15.12.2021) щодо необхідності 
фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Молодіжної 
в м. Буськ Львівської області»;

- від 14.12.2021 № 2440 (вх № 02-8460 від 15.12.2021) щодо необхідності 
фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Княгині 
Ольги в м. Буськ Львівської області».

- від 14.12.2021 № 2441 (вх № 02-8461 від 15.12.2021) щодо необхідності 
фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Промислова 
Ольги в м. Буськ Львівської області».

2.16.Звернення селищного голови Журавненської селищної ради В. Вітра 
від 15.12.2021 № 1499 (вх № 02-8498 від 16.12.2021) щодо необхідності 
виділення коштів у 2022 році для ремонту автомобільних доріг загального 
користування та комунальних доріг, зазначених у зверненні.

2.17.Звернення Львівського обласного відділення ГО «Всеукраїнська 
асоціація автомобільних перевізників», Львівської обласної організації 
роботодавців автомобільного транспорту «Укртранс –Львів» та Львівської 
обласної організації роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс – 
Львів» від 15.12.2021 (вх № 02-8534 від 17.12.2021) із прохання, під час 
підготовки та прийнятті обласного бюджету на 2022 рік передбачити окремим 
рядком кошти перевізникам на покриття витрат від перевезення хоча б однієї 
категорії – учасників бойових дій в сумі 22,5 млн. грн.

2.18.Звернення Івано-Франківської селищної ради від 30.11.2021 № 02-
15/4913 (вх № 02-8571 від 20.12.2021) щодо якісного надання послуг по 
перевезенню пасажирів на маршруті № 144 Львів – Ясниська, Львів – Рокитне.

2.19.Звернення голови постійної комісії з питань правоохоронної, 
антикорупційної діяльності та військових формувань Н. Сумала від 21.12.2021 
№ К104вн-44 щодо розгляду депутатського звернення І. Кравець про включення 
дороги по вул. Миколаївська в м. Новий Розділ до переліку об’єктів, на яких 
планується у 2022 році проводити роботи з влаштуванням транспортної 
розв’язки, освітлення, з’їздів та встановлення світлофорних об’єктів на 
автомобільних дорогах загального користування.

2.20.Звернення жителя с. Божа Воля Р. Федака від 20.12.2021 (вх № 01-Ф-
2441 від 22.12.2021) щодо необхідності здійснення ремонту автодороги С142008 
Свидниця – Дрогомишль на ділянці від с. Свидниця до с. Божа Воля.

2.21.Звернення депутатів Судововишнянської міської ради від 20.12.2021 
№ 1682/02-18 (вх № 02-8662 від 22.12.2021) щодо необхідності здійснення 
капітального ремонту автодороги О141001 Судова Вишня – Комарно на ділянці 
від м. Судова Вишня до с. Дидятичі.
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2.22.Депутатське звернення С. Пилипа від 23.12.2021 № Д-17вн-536 щодо 
аварійного стану пішохідної доріжки мосту, розташованого в селі Великі 
Глібовичі.

2.23.Звернення депутата Городоцької міської ради В. Маковецького від 
01.12.2021 № д21-з07 (вх № 02-8785 від 28.12.2021) щодо необхідності 
здійснення капітального ремонту автодороги на ділянці Градівка – Дубаневичі.

2.24.Звернення Червоноградської районної ради від 16.12.2021 (вх № 02-
8764 від 28.12.2021) щодо відновлення руху потягу Сокаль – Червоноград – Рава-
Руська та недопущення закриття залізничної станції, дільниці, під’їзної колії 
Червоноград – Рава-Руська та залізничної станції Белз.

2.25.Депутатське звернення І. Кравець від 29.12.2021 № № Д-17вн-543 про 
включення дороги по вул. Миколаївська в м. Новий Розділ до переліку об’єктів, 
на яких планується у 2022 році проводити роботи з влаштуванням транспортної 
розв’язки, освітлення, з’їздів та встановлення світлофорних об’єктів на 
автомобільних дорогах загального користування.

2.26.Депутатське звернення І. Кравець від 29.12.2021 № Д-17вн-542 про 
включення дороги Гранки-Кути – Горішнє – Долішнє – Станівці до переліку 
доріг, проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного 
ремонту яких буде здійснюватися за кошти обласного бюджету у 2022 році.

2.27.Звернення міського голови Рудківської міської ради від 30.12.2021 
№ 2239/02-16, № 2236/02-16 (вх №№ 02-34, 02-36 від 04.01.2022) щодо 
необхідності здійснення капітального ремонту автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення С140327 Вишня – Градівка.

2.28.Звернення Львівської обласної організації «Спілка багатодітних сімей 
Львівщини «Щаслива родина» від 13.12.2021 № 14/12.2021 (вх № 02-8667 від 
22.12.2021) щодо розгляду в частині врегулювання питання з безкоштовного 
проїзду для дітей з багатодітних сімей.

2.29.Депутатський запит С. Буняка від 20.12.2021 (вх № Д/з-16вн-67 від 
30.12.2021) щодо ремонту дороги С140304 Городок – Малий Любінь.

2.30.Депутатський запит С. Буняка від 20.12.2021 (вх № Д/з-16вн-66 від 
30.12.2021) щодо ремонту дороги С140322 Великий Любінь – Піски.

2.31.Звернення провідника Львівської міської організації ОУН Р. Кутного 
від 04.01.2022 № 02-01-22 (вх № 02-39 від 04.01.2022) щодо виділення коштів для 
продовження ремонту автодороги загального користування місцевого значення 
С140432 Воля-Добрівляни.

2.32.Депутатський запит І. Сех від 30.12.2021 (вх № Д/з-16вн-65 від 
30.12.2021) щодо відновлення належного транспортного сполучення на 
маршруті Броди – Львів (через Заболотці).

2.33.Протокольне доручення за підсумками Х чергової сесії від 29.12.2021 
№ ПДВн-115 в частині виконання пунктів 12, 13, 14  щодо виявлення та 
попередження нелегальних пасажирських перевезень. А також щодо діяльності 
та проведеної реорганізації Львівської філії Консерну радіомовлення, 
радіозв’язку та телебачення.
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2.34.Інформація директора департаменту дорожнього господарства 
Львівської облдержадміністрації О. Шуліковського від 05.01.2022 № 02-72 щодо 
проведення обстеження автомобільних доріг області. Де проходять маршрути 
шкільних автобусів «Школярик».

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

3.1. Звернення голови громадської організації «Газовики Львівщини» 
О. Тима від 30.11.2021 № 70 (вх № 02-8289 від 07.12.2021) щодо необхідності 
вирішення проблемного питання на ринку розподілу природного газу в частині 
організації та встановлення вузлів обліку газу побутовим споживачам. 

3.2. Звернення генерального директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац 
мистецтв» Ю. Візняка від 09.12.2021 № 116/1-5 (вх № 02-8358 від 10.12.2021) 
щодо забезпечення фінансування комунального закладу Львівської обласної 
ради в рамках Комплексної програми підвищення енергоефективності, 
енергозбереження та розвитку відновлювальної енергетики у Львівській області 
на 2021 – 2025 роки.

3.3. Звернення депутатів Кам’янка-Бузької міської ради від 22.12.2021 
(вх № 02-8787 від 28.12.2021) щодо забезпечення загальних та гарантованих 
стандартів електропостачання на території Кам’янка-Бузької міської ради.

3.4.Звернення міського голови Рудківської міської ради 30.12.2021 
№ 2235/02-16 (вх № 02-37 від 04.01.2022) щодо фінансування проєкту «Нове 
будівництво каналізаційного колектора від автошляху Н-13 вздовж вулиць 
Садова, Паркова та будівництво КНС в с. Вишня Самбірського району 
Львівської області».

3.5.Протокольне доручення за підсумками Х чергової сесії від 23.12.2021 
№ ПДВн-114 в частині виконання пункту 2 про затвердження Програми «Питна 
вода» у Львівській області.

4. Інше.
4.1. Звернення заступника голови Львівської облдержадміністрації 

Ю. Бучка від 30.12.2021 № 02-8863 щодо надання кандидатури для включення 
до складу конкурсної комісії з відбору інвестора з метою впровадження 
автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

4.2. Протокольне доручення за підсумками засідання президії від 13.12.2021 
№ ПДВн-113 в частині виконання пункту 4 про надання пропозицій щодо 
внесення змін до Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання.

4.3.Рішення Рівненської обласної ради від 17.12.2021 № 449 (вх № 02-48 від 
04.01.2022) «Про звернення Рівненської обласної ради до Кабінету Міністрів 
України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), щодо відсутності дієвого 
механізму обліку споживання газу та якості надання послуг операторами 
газорозподільних мереж у Рівненській області.
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1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний запропонував взяти порядок денний за основу і в 
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: погодити порядок денний в цілому.

2. СЛУХАЛИ: Про дорожнє господарство та транспорт. 
2.1. Звернення сільського голови Оброшинської сільської ради І. Галича від 

03.12.2021 № 1653 (вх № 02-8222 від 06.12.2021) щодо необхідності виділення 
коштів у 2022 році для проведення робіт, спрямованих на зменшення кількості 
ДТП та покращення якості дорожнього руху на автодорозі М-11 Львів-Шегині в 
населеному пункті с. Конопниця.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до Служби автомобільних доріг у 
Львівській області для розгляду по суті та надання пропозицій щодо шляхів 
вирішення порушеного питання.

2.2. Депутатське звернення Р. Вороновської від 07.12.2021 № Д-17вн-496 
щодо ремонту доріг у Стрийській ОТГ.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.3. Депутатське звернення А. Дуліб’яника від 07.12.2021 № Д-17вн-492 щодо 
ремонту дороги до церкви Св. Миколая в смт Східниця.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.
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2.4. Депутатське звернення І. Герус від 07.12.2021 № Д-17вн-491 та від 
13.12.2021 №  Д-17вн-510 щодо ремонту доріг у Рудківській ОТГ.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.5. Депутатське звернення народного депутата України М. Цимбалюка від 
02.12.2021 № 21/02-12-850-4 (вх № 02-8271 від 07.12.2021) щодо необхідності 
проведення капітального ремонту автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення (С140426) на ділянках автомобільних доріг сіл 
Ступниця – Лішня, Лішня – Медвежа, Селець – Городище та ремонту 
пішохідного переходу через річку Бистриця. 
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.6. Колективне звернення мешканців смт Куликів (контактна особа 
Ф. Пилипець) від 08.12.2021 № 01-П-2409 щодо необхідності проведення 
ремонту автодороги Куликів – Звертів – Жовтанці – Колодно – Неслухів.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.7. Звернення мешканців с. Дусанів Львівського району (контактна особа 
І. Панчишин) від 08.12.2021 № 01-Ко-2408 щодо необхідності проведення 
ремонту автодороги Дусанів – Бачів а також моста через річку Гнила Липа.
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ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.8. Звернення Красненської селищної ради від 06.12.2021 № 1741 (вх № 02-
8336 від 09.12.2021) щодо необхідності проведення ремонту автодороги С140208 
Новосілки-Красне на відрізку с. Куткір - с. Острів.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.9. Депутатське звернення І. Герус від 13.12.2021 № Д-17вн-509 щодо 
ремонту доріг у Сокальській ОТГ.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.10. Депутатський запит С. Шеремети від 13.12.2021 №  Д/з-16вн-61 щодо 
виділення коштів для реконструкції дороги по вул. Церковна в с. Ралівка 
Самбірського району.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
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доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.11. Депутатський запит В. Барана від 13.12.2021 №  Д/з-16вн-58 щодо 
виділення коштів для здійснення ямкового та капітального ремонту ділянки 
автодороги Брюховичі – Новосілки.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.12. Депутатське звернення І. Герус від 13.12.2021 № Д-17вн-508 щодо 
ремонту доріг у Городоцькій ОТГ.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.13. Звернення депутата обласної ради І. Щурка від 14.12.2021 № Д-17вн-
515 щодо необхідності проведення  ремонту автодороги загального 
користування С140703 Золочів – Кропивна – Новосілки – Брюховичі на ділянці 
між селами Смереківка та Дунаїв.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.



10

2.14. Звернення голови Ралівської сільської ради Л. Ковалик: 
- від 06.12.2021 № 2346 (вх № 02-8474 від 15.12.2021) щодо необхідності 

здійснення ремонту окремих комунальних доріг місцевого значення, 
зазначених у зверненні;

- від 06.12.2021 № 2347 (вх № 02-8473 від 15.12.2021) щодо необхідності 
здійснення ремонту окремих державних доріг місцевого значення, 
зазначених у зверненні.

ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернень до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.15. Звернення міського голови Буської міської ради Р. Сліпця 
- від 14.12.2021 № 2439 (вх № 02-8459 від 15.12.2021) щодо необхідності 

фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Св. Миколая 
в м. Буськ Львівської області»;

- від 14.12.2021 № 2438 (вх № 02-8458 від 15.12.2021) щодо необхідності 
фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Івасюка в 
м. Буськ Львівської області»;

- від 14.12.2021 № 2446 (вх № 02-8466 від 15.12.2021) щодо необхідності 
фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Шевченка в 
с. Соколя Львівської області»;

- від 14.12.2021 № 2445 (вх № 02-8465 від 15.12.2021) щодо необхідності 
фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Шашкевича 
в с. Ожидів Львівської області»;

- від 14.12.2021 № 2444 (вх № 02-8464 від 15.12.2021) щодо необхідності 
фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Заводська в 
с. Ожидів Львівської області»;

- від 14.12.2021 № 2443 (вх № 02-8463 від 15.12.2021) щодо необхідності 
фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Передмістя в 
смт Олесько Львівської області»;

- від 14.12.2021 № 2442 (вх № 02-8462 від 15.12.2021) щодо необхідності 
фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Молодіжної 
в м. Буськ Львівської області»;

- від 14.12.2021 № 2440 (вх № 02-8460 від 15.12.2021) щодо необхідності 
фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Княгині 
Ольги в м. Буськ Львівської області».
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- від 14.12.2021 № 2441 (вх № 02-8461 від 15.12.2021) щодо необхідності 
фінансування у 2022 році об’єкту «Капітальний ремонту вул. Промислова 
Ольги в м. Буськ Львівської області».

ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернень до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.16. Звернення селищного голови Журавненської селищної ради В. Вітра 
від 15.12.2021 № 1499 (вх № 02-8498 від 16.12.2021) щодо необхідності 
виділення коштів у 2022 році для ремонту автомобільних доріг загального 
користування та комунальних доріг, зазначених у зверненні.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.17. Звернення Львівського обласного відділення ГО «Всеукраїнська 
асоціація автомобільних перевізників», Львівської обласної організації 
роботодавців автомобільного транспорту «Укртранс –Львів» та Львівської 
обласної організації роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс – 
Львів» від 15.12.2021 (вх № 02-8534 від 17.12.2021) із проханням, під час 
підготовки та прийняття обласного бюджету на 2022 рік передбачити окремим 
рядком кошти перевізникам на покриття витрат від перевезення хоча б однієї 
категорії – учасників бойових дій в сумі 22,5 млн. грн.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію цього звернення до управління транспорту та 
зв’язку Львівської обласної державної адміністрації для вивчення та надання 
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.
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2.18. Звернення Івано-Франківської селищної ради від 30.11.2021 № 02-
15/4913 (вх № 02-8571 від 20.12.2021) щодо якісного надання послуг по 
перевезенню пасажирів на маршруті № 144 Львів – Ясниська, Львів – Рокитне.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію цього звернення до управління транспорту та 
зв’язку Львівської обласної державної адміністрації для вивчення та надання 
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

2.19. Звернення голови постійної комісії з питань правоохоронної, 
антикорупційної діяльності та військових формувань Н. Сумала від 21.12.2021 
№ К104вн-44 щодо розгляду депутатського звернення І. Кравець про включення 
дороги по вул. Миколаївська в м. Новий Розділ до переліку об’єктів, на яких 
планується у 2022 році проводити роботи з влаштуванням транспортної 
розв’язки, освітлення, з’їздів та встановлення світлофорних об’єктів на 
автомобільних дорогах загального користування.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.20. Звернення жителя с. Божа Воля Р. Федака від 20.12.2021 (вх № 01-Ф-
2441 від 22.12.2021) щодо необхідності здійснення ремонту автодороги С142008 
Свидниця – Дрогомишль на ділянці від с. Свидниця до с. Божа Воля.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.21. Звернення депутатів Судововишнянської міської ради від 20.12.2021 
№ 1682/02-18 (вх № 02-8662 від 22.12.2021) щодо необхідності здійснення 
капітального ремонту автодороги О141001 Судова Вишня – Комарно на ділянці 
від м. Судова Вишня до с. Дидятичі.
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ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.22. Депутатське звернення С. Пилипа від 23.12.2021 № Д-17вн-536 щодо 
аварійного стану пішохідної доріжки мосту, розташованого в селі Великі 
Глібовичі.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.23. Звернення депутата Городоцької міської ради В. Маковецького від 
01.12.2021 № д21-з07 (вх № 02-8785 від 28.12.2021) щодо необхідності 
здійснення капітального ремонту автодороги на ділянці Градівка – Дубаневичі.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.24. Звернення Червоноградської районної ради від 16.12.2021 (вх № 02-
8764 від 28.12.2021) щодо відновлення руху потягу Сокаль – Червоноград – Рава-
Руська та недопущення закриття залізничної станції, дільниці, під’їзної колії 
Червоноград – Рава-Руська та залізничної станції Белз.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
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ВИРІШИЛИ: Скерувати копію цього звернення до управління транспорту та 
зв’язку Львівської обласної державної адміністрації для вивчення та надання 
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

2.25. Депутатське звернення І. Кравець від 29.12.2021 № № Д-17вн-543 про 
включення дороги по вул. Миколаївська в м. Новий Розділ до переліку об’єктів, 
на яких планується у 2022 році проводити роботи з влаштуванням транспортної 
розв’язки, освітлення, з’їздів та встановлення світлофорних об’єктів на 
автомобільних дорогах загального користування.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.26. Депутатське звернення І. Кравець від 29.12.2021 №№ Д-17вн-542,        
Д-17вн-544 про включення дороги Гранки-Кути – Горішнє – Долішнє – Станківці 
до переліку доріг, проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального 
та поточного ремонту яких буде здійснюватися за кошти обласного бюджету у 
2022 році.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.27. Звернення міського голови Рудківської міської ради від 30.12.2021 
№ 2239/02-16, № 2236/02-16 (вх №№ 02-34, 02-36 від 04.01.2022) щодо 
необхідності здійснення капітального ремонту автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення С140327 Вишня – Градівка.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
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доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.28. Звернення Львівської обласної організації «Спілка багатодітних сімей 
Львівщини «Щаслива родина» від 13.12.2021 № 14/12.2021 (вх № 02-8667 від 
22.12.2021) щодо розгляду в частині врегулювання питання з безкоштовного 
проїзду для дітей з багатодітних сімей.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію цього звернення до управління транспорту та 
зв’язку Львівської обласної державної адміністрації для вивчення та надання 
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

2.29. Депутатський запит С. Буняка від 20.12.2021 (вх № Д/з-16вн-67 від 
30.12.2021) щодо ремонту дороги С140304 Городок – Малий Любінь.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.30. Депутатський запит С. Буняка від 20.12.2021 (вх № Д/з-16вн-66 від 
30.12.2021) щодо ремонту дороги С140322 Великий Любінь – Піски.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.31. Звернення провідника Львівської міської організації ОУН Р. Кутного 
від 04.01.2022 № 02-01-22 (вх № 02-39 від 04.01.2022) щодо виділення коштів для 
продовження ремонту автодороги загального користування місцевого значення 
С140432 Воля-Добрівляни.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту дорожнього 
господарства Львівської облдержадміністрації для врахування та підготовки 
пропозицій в рамках Програми розвитку мережі й утримання автомобільних 
доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 18.02.2021 № 61, або за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету.

2.32. Депутатський запит І. Сех від 30.12.2021 (вх № Д/з-16вн-65 від 
30.12.2021) щодо відновлення належного транспортного сполучення на 
маршруті Броди – Львів (через Заболотці).
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію цього звернення до управління транспорту та 
зв’язку Львівської обласної державної адміністрації для вивчення та надання 
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

2.33. Протокольне доручення за підсумками Х чергової сесії від 29.12.2021 
№ ПДВн-115 в частині виконання пунктів 12, 13, 14  щодо виявлення та 
попередження нелегальних пасажирських перевезень. А також щодо діяльності 
та проведеної реорганізації Львівської філії Консерну радіомовлення, 
радіозв’язку та телебачення.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ:

В частині виконання пунктів 12 і 13 протокольного доручення за 
підсумками Х чергової сесії скерувати лист до Головного управління 
Національної поліції у Львівській області та Західного міжрегіонального 
управління Укртрансбезпеки Державної служби України з безпеки на транспорті 
щодо взяття під особливий контроль та нагляд за дотриманням вимог 
нормативно – правових актів з метою недопущення нелегальних пасажирських 
перевезень на території області.

Запропонувати на розгляд чергової сесії обласної ради проєкт рішення «Про 
інформацію начальника Головного управління Національної поліції у Львівській 
області щодо виявлення та попередження нелегальних пасажирських 
перевезень».

В частині виконання пункту 14 протокольного доручення за підсумками 
Х чергової сесії скерувати лист до Львівської філії Концерну радіомовлення із 
проханням надати інформацію щодо діяльності та проведеної реорганізації 
Львівської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення
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2.34. Інформація директора департаменту дорожнього господарства 
Львівської облдержадміністрації О. Шуліковського від 05.01.2022 № 02-72 щодо 
проведення обстеження автомобільних доріг області. Де проходять маршрути 
шкільних автобусів «Школярик».
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати лист до голів ОТГ із проханням надати інформацію 
щодо кількості «Школяриків», їх маршрутів (кількість дітей, які перевозяться), а 
також щодо експлуатаційного стану цих доріг. 

3. СЛУХАЛИ: Про житлово-комунальне господарство та паливно-
енергетичний комплекс

3.1. Звернення голови громадської організації «Газовики Львівщини» 
О. Тима від 30.11.2021 № 70 (вх № 02-8289 від 07.12.2021) щодо необхідності 
вирішення проблемного питання на ринку розподілу природного газу в частині 
організації та встановлення вузлів обліку газу побутовим споживачам. 
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію цього звернення до департаменту паливно-
енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального 
господарства Львівської обласної державної адміністрації для вивчення та 
надання пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

3.2. Звернення генерального директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац 
мистецтв» Ю. Візняка від 09.12.2021 № 116/1-5 (вх № 02-8358 від 10.12.2021) 
щодо забезпечення фінансування комунального закладу Львівської обласної 
ради в рамках Комплексної програми підвищення енергоефективності, 
енергозбереження та розвитку відновлювальної енергетики у Львівській області 
на 2021 – 2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію цього звернення до департаменту паливно-
енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального 
господарства Львівської обласної державної адміністрації для вивчення та 
надання пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

3.3. Звернення депутатів Кам’янка-Бузької міської ради від 22.12.2021 
(вх № 02-8787 від 28.12.2021) щодо забезпечення загальних та гарантованих 
стандартів електропостачання на території Кам’янка-Бузької міської ради.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію цього звернення до департаменту паливно-
енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального 
господарства Львівської обласної державної адміністрації для вивчення та 
надання пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

3.4.Звернення міського голови Рудківської міської ради І. Лозинського 
30.12.2021 № 2235/02-16 (вх № 02-37 від 04.01.2022) щодо фінансування проєкту 
«Нове будівництво каналізаційного колектора від автошляху Н-13 вздовж 
вулиць Садова, Паркова та будівництво КНС в с. Вишня Самбірського району 
Львівської області».
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до постійної комісії з питань екології, 
природних ресурсів та рекреації для розгляду по суті. 

3.5.Протокольне доручення за підсумками Х чергової сесії від 23.12.2021 
№ ПДВн-114 в частині виконання пункту 2 про затвердження Програми «Питна 
вода» у Львівській області.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту паливно-
енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального 
господарства Львівської обласної державної адміністрації для опрацювання в 
частині виконання пункту 2 та надання постійній комісії відповідного проєкту 
програми «Питна вода на 2022 – 2025 роки» в термін до 20.01.2022.

4. СЛУХАЛИ: Інше.
4.1. Звернення заступника голови Львівської облдержадміністрації 

Ю. Бучка від 30.12.2021 № 02-8863 щодо надання кандидатури для включення 
до складу конкурсної комісії з відбору інвестора з метою впровадження 
автоматизованої системи обліку оплати проїзду.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Погодити від комісії такі кандидатури до складу зазначеної 
конкурсної комісії: Т. Подвірний, С. Стечак, З. Миляник.

4.2.  Протокольне доручення за підсумками засідання президії від 
13.12.2021 № ПДВн-113 в частині виконання пункту 4 про надання пропозицій 
щодо внесення змін до Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання.
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ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

4.3. Рішення Рівненської обласної ради від 17.12.2021 № 449 (вх № 02-48 
від 04.01.2022) «Про звернення Рівненської обласної ради до Кабінету Міністрів 
України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), щодо відсутності дієвого 
механізму обліку споживання газу та якості надання послуг операторами 
газорозподільних мереж у Рівненській області.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, «НЕ 
ГОЛОСУВАВ» – 1;
ВИРІШИЛИ: взяти до уваги та підтримати звернення Рівненської обласної 
ради.

Заступник голови комісії Тарас ПОДВІРНИЙ

Член комісії Тарас ЧОЛІЙ
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