
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
09.09.2016 № 821 
 
 

З метою забезпечення житлових прав та соціального захисту дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, керуючись 
Законами України “Про охорону дитинства“, “Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
на виконання ухвали міської ради від 14.07.2016 № 788 “Про затвердження 
Міської цільової програми співфінансування придбання житла дітям-сиротам, 
дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 
2016-2025 роки“ виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 09.09.2016 № 821 “Про 
утворення комісії з питань реалізації Міської цільової програми 
співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки“, 
виклавши додаток 1 у новій редакції (додається). 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           Додаток 
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

          “Додаток 1 
 

         Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від 09.09.2016 № 821 

 
СКЛАД 

комісії з питань реалізації Міської цільової програми 
співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа 
на період 2016-2025 роки 

 
О. Одинець - директор департаменту житлового господарства 
    та інфраструктури, голова комісії 
Р. Тимків   - начальник управління “Служба у справах дітей“ 

 департаменту гуманітарної політики, 
 заступник голови комісії 

В. Іванов   - начальник управління житлового господарства 
 департаменту житлового господарства та 
 інфраструктури, заступник голови комісії 

А. Возняк   - головний спеціаліст відділу капітального ремонту 
 управління інженерного господарства департаменту 
 житлового господарства та інфраструктури, 
 секретар комісії 

 
Члени комісії: 

 
М. Гавриляк - заступник директора юридичного департаменту – 

 начальник управління правової роботи  
Г. Мазур  - заступник начальника управління житлового 

 господарства департаменту житлового господарства  
 та інфраструктури, начальник відділу зарахування  
 на облік та закріплення житла 

А. Горбач  - директор Львівського міського центру  
 соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
- представник постійної комісії інженерного 
 господарства, транспорту, зв’язку та житлової  
 політики (за згодою) 
- представник постійної комісії культури, молодіжної 
 політики та спорту (за згодою).“. 

 
Керуючий справами виконкому      М. Литвинюк 

Віза: 
Начальник управління  
житлового господарства      В. Іванов 
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