
    ХV чергова сесії VIII скликання
РІШЕННЯ № 419

від «29» листопада 2022 року
м. Львів

Про депутатські запити

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 43 та частин сьомої, восьмої 
статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 
22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»; заслухавши та 
обговоривши депутатські запити, обласна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати озвучені депутатські запити згідно з додатком.
2. Скерувати депутатські запити відповідним органам чи посадовим 

особам для реагування та надання обласній раді відповіді в місячний термін. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову обласної ради.

Голова                                                                                   Ірина ГРИМАК



Додаток
до рішення обласної ради
від 29 листопада 2022 року  
№ 419

ЗАПИТИ
 депутатів обласної ради:

1. М. Кульчицької-Волчко – адресований начальникові Львівської 
обласної військової адміністрації М. Козицькому – щодо роботи Пунктів 
незламності.

2. І. Сех – адресований начальникові Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицькому, голові Львівської обласної ради І. Гримак, 
начальникові Східного РЕМ ПрАТ «Львівобленерго» М. Адамику – щодо 
електропостачання мікрорайону «Північний» в м. Броди.

3. І. Сех – адресований начальникові Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицькому, голові Львівської обласної ради І. Гримак – щодо 
відновлення автобусного сполучення між с. Лугове Заболотцівської ТГ та 
м. Броди.

4. М. Кульчицької-Волчко – адресований начальникові Львівської 
обласної військової адміністрації М. Козицькому – щодо соціальної підтримки 
дружин захисників, які перебувають у полоні чи зникли безвісти за особливих 
обставин.

5. М. Кульчицької-Волчко – адресований начальникові Львівської 
обласної військової адміністрації М. Козицькому – щодо енергобезпеки 
закладів охорони здоров’я, які надають ургентну та стаціонарну медичну 
допомогу.

6. Г. Чорної – адресований в. о. директора департаменту містобудування, 
заступнику директора департаменту містобудування Львівської міської ради 
Т. Кубаю – щодо проживання взимку людей у «літніх» модульних містечках.

7. Т. Подвірного – адресований начальникові Львівської обласної 
військової адміністрації М. Козицькому – щодо реалізації проєкту технічної 
допомоги Львівською обласною дитячою клінічною лікарнею «ОХМАТДИТ».

8. І. Сех – адресований Бродівському міському голові А. Белею, голові 
правління ПрАТ «Львівобленерго» В. Матвіїшину – щодо електропостачання 
мікрорайону «Північний» в м. Броди.

Керуючий справами                                                             Роман КОКОТАЙЛО


