
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

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

(у режимі відео -, аудіоконференції)

ПРОТОКОЛ № 29
від 10 серпня 2022 року

Засідання розпочалося о 10 год
Засідання закінчилось об 11 год

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок денний засідання  постійної комісії.
2. Інформація Львівської обласної військової адміністрації від 

04.08.2022 № 5/23-7509/0/2-22/1-11 (вх № 02-1983 від 04.08.2022) про стан 
виконання у І півріччі 2022 року обласних цільових програм, фінансування 
яких здійснюється з обласного бюджету на 2022 рік, за стратегічними цілями 
Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років.
Інформують: 
О. Шуліковський – директор департаменту дорожнього господарства 
Львівської обласної військової адміністрації;
Б. Кейван – директор департаменту паливно-енергетичного комплексу, 
енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської 
обласної військової адміністрації;
С. Рудницький – начальник управління транспорту та зв’язку Львівської 
обласної військової адміністрації.

3. Про дорожнє господарство та транспорт.
3.1. Інформація Служби автомобільних доріг у Львівській області від 

23.06.2022 № 03-1713/08-04 (вх № 02-1720 від 29.06.2022) про розгляд 
колективної заяви мешканців сіл Самбірського району щодо ремонту автобусної 
зупинки в с. Пиняни на автомобільній дорозі загального користування 
державного значення Н-13 Львів – Самбір – Ужгород.

3.2. Інформація департаменту дорожнього господарства Львівської 
обласної військової адміністрації від 29.06.2022 № 13-764/0/2-22 (вх № 02-1727 
від 30.06.2022) про розгляд звернень щодо необхідності поліпшення стану 
автомобільних доріг загального користування Львівської області.
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4. Про житлово-комунальне господарство та паливно-енергетичний 
комплекс.

4.1. Звернення ГО "Центр організації дозвілля для осіб з особливими 
потребами "Тавор" від 30.06.2022 № 25 Б (вх № 02-1748 від 04.07.2022) щодо 
питання пільгового безоплатного надання послуг теплопостачання ГО «Центр 
організації дозвілля для осіб з особливими потребами «Тавор».

4.2. Звернення КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 
Крупинського» від 10.06.2022 № 01-35/390 (вх № 02-1549 від 10.06.2022) щодо 
реконструкції системи теплопостачання та заміни вікон, утеплення фасадів, 
дахів, перекриттів у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 
Крупинського».

4.3. Лист-прохання ГО «Газовики Львівщини» від 06.07.2022 № 16 
(вх № 02-1774 від 07.07.2022) про залучення представника ГО «Газовики 
Львівщини» у процес інвентаризації газових мереж.

5. Різне.
5.1. Інформація АТ «Укрпошта» від 05.07.2022 № 002007001-570-22 

(вх № 02-1988 від 04.08.2022) про розгляд звернення Козівської сільської ради 
від 10.05.2022 № 389/02-18 щодо збереження відділення поштового зв’язку 
с. Плав’я.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний запропонував взяти розданий порядок денний за 
основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти порядок денний за основу.

Т. Подвірний запропонував:
- внести до блоку питань «Про дорожнє господарство та транспорт» порядку 
денного:

1. Звернення Белзької міської ради від 01.08.2022 (вх № 02-2030 від 
09.08.2022) щодо необхідності організувати пасажирські перевезення за 
маршрутом «Белз – Великі Мости».

2. Про встановлення пішохідного переходу в с. Опора на автомобільній 
дорозі Т 14-02 Пісочна – Східниця;
- внести до блоку питань «Різне» інформацію Західного офісу Держаудитслужби 
від 12.07.2022 № 131302-13/3652-2022 (вх № 02-1857 від 20.07.2022) щодо 
результатів роботи за І півріччя 2022 року.

Т. Подвірний запропонував погодити порядок денний в цілому із 
оголошеними пропозиціями.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: погодити порядок денний в цілому із оголошеними пропозиціями.

2. СЛУХАЛИ: Інформація Львівської обласної військової адміністрації від 
04.08.2022 № 5/23-7509/0/2-22/1-11 (вх № 02-1983 від 04.08.2022) про стан 
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виконання у І півріччі 2022 року обласних цільових програм, фінансування 
яких здійснюється з обласного бюджету на 2022 рік, за стратегічними цілями 
Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –  6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд цього питання на чергове засідання комісії за 
участю представників департаменту економічної політики Львівської обласної 
військової адміністрації та департаменту фінансів Львівської обласної військової 
адміністрації.

3. СЛУХАЛИ: Про дорожнє господарство та транспорт.
3.1. Інформація Служби автомобільних доріг у Львівській області від 

23.06.2022 № 03-1713/08-04 (вх № 02-1720 від 29.06.2022) про розгляд 
колективної заяви мешканців сіл Самбірського району щодо ремонту автобусної 
зупинки в с. Пиняни на автомобільній дорозі загального користування 
державного значення Н-13 Львів – Самбір – Ужгород.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний, А. Дума.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –  6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.

3.2. Інформація департаменту дорожнього господарства Львівської обласної 
військової адміністрації від 29.06.2022 № 13-764/0/2-22 (вх № 02-1727 від 
30.06.2022) про розгляд звернень щодо необхідності поліпшення стану 
автомобільних доріг загального користування Львівської області.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –  6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.

3.3. Звернення Белзької міської ради від 01.08.2022 (вх № 02-2030 від 
09.08.2022) щодо необхідності організувати пасажирські перевезення за 
маршрутом «Белз – Великі Мости».
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –  6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію згаданого звернення до управління транспорту 
та зв’язку Львівської обласної військової адміністрації для вивчення та надання 
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

3.4. Про встановлення пішохідного переходу в с. Опора на автомобільній 
дорозі Т 14-02 Пісочна – Східниця.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –  6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Звернутися до Служби автомобільних доріг у Львівській області 
із проханням опрацювати питання щодо забезпечення безпечних умов руху 
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автомобільною дорогою Т 14-02 Пісочна – Східниця та розглянути можливість 
встановлення пішохідного переходу в с. Опора на цьому відрізку дороги.

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

4.1. Звернення ГО "Центр організації дозвілля для осіб з особливими 
потребами "Тавор" від 30.06.2022 № 25 Б (вх № 02-1748 від 04.07.2022) щодо 
питання пільгового безоплатного надання послуг теплопостачання ГО «Центр 
організації дозвілля для осіб з особливими потребами «Тавор».
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію цього звернення постійній комісії з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку для розгляду та прийняття 
рішення.

4.2.  Звернення КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 
Крупинського» від 10.06.2022 № 01-35/390 (вх № 02-1549 від 10.06.2022) щодо 
реконструкції системи теплопостачання та заміни вікон, утеплення фасадів, 
дахів, перекриттів у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 
Крупинського».
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію цього звернення до департаменту паливно-
енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального 
господарства Львівської обласної військової адміністрації для вивчення та 
надання пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

4.3.  Лист-прохання ГО «Газовики Львівщини» від 06.07.2022 № 16 (вх № 02-
1774 від 07.07.2022) про залучення представника ГО «Газовики Львівщини» у 
процес інвентаризації газових мереж.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги зазначене звернення та скерувати його копію до 
управління майном спільної власності Львівської обласної ради для належного 
опрацювання і врахування в роботі. 

5. СЛУХАЛИ: Різне.
5.1. Інформація АТ «Укрпошта» від 05.07.2022 № 002007001-570-22 (вх № 02-

1988 від 04.08.2022) про розгляд звернення Козівської сільської ради від 
10.05.2022 № 389/02-18 щодо збереження відділення поштового зв’язку 
с. Плав’я.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.
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5.2. Інформація Західного офісу Держаудитслужби від 12.07.2022 № 131302-
13/3652-2022 (вх № 02-1857 від 20.07.2022) щодо результатів роботи за І півріччя 
2022 року.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.

5.3. Про виїзні засідання постійної комісії з питань інженерного, житлово-
комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного 
комплексу.
ВИСТУПИЛИ: Т. Подвірний, В. Баран, А. Дума, С. Стечак, Ю. Мазур.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0;
ВИРІШИЛИ: Провести виїзне засідання постійної комісії до комунальних 
закладів Львівської обласної ради з метою вивчення стану їх підготовки до 
нового опалювального сезону. Проаналізувати потреби установ і врахувати їх під 
час формування обласного бюджету на наступний рік. Особливу увагу звернути 
на стан котелень, оскільки чимало яких потребують ремонту або заміни котлів. 
Окрім того, слід також відвідати територіальні громади, де виникли проблеми, 
пов’язані з опалювальним сезоном.

Спільно із департаментом паливно-енергетичного комплексу, 
енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОВА 
напрацювати перелік першочергових до відвідин комунальних закладів і громад.

Також запланувати провести виїзне засідання постійної комісії до пунктів 
пропуску на кордоні з метою вивчення стану благоустрою території, розвитку 
прикордонної інфраструктури, належних умов функціонування, облаштування 
зон сервісного обслуговування перед цими пунктами пропуску тощо.

Заступник голови комісії     Тарас ПОДВІРНИЙ

Депутат обласної ради     Юрій МАЗУР


