
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 21

постійна комісія з питань законності, депутатської етики, 
регламенту та свободи слова.

19.09.2022                 14.00                     326 каб.

Склад постійної комісії:
Фединяк Роман Анатолійович – голова постійної комісії
Ганущин Олександр Олександрович – заступник голови постійної комісії
Супрун Ірина Анатоліївна – член постійної комісії

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про заяву депутата Львівської обласної ради М. Седіла (від 16.09.2022 № Д-
17вн-108) щодо складання депутатських повноважень депутата Львівської 
обласної ради за власним бажанням.
2.1 Про розгляд проєкту рішення «Про дострокове припинення повноважень 
депутата Львівської обласної ради VIII скликання М. Седіла» (№ 635-ПР від 
16.09.2022)  
3. Про лист директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної 
державної адміністрації О. Чемериса (від 08.07.2022 вх № 02-1778) щодо 
представлення до нагородження Грамотою Верховної Ради України Кривка 
Бориса Ярославовича.
4. Про лист директора управління Акціонерного товариства «Укргазвидобування» 
О. Бороденка (від 08.09.2022 вх № 02-2284) щодо представлення до нагородження 
Почесною грамотою Верховної Ради України Барабаша Олега Михайловича.
4.1. Про лист депутата Львівської обласної ради Ю. Холода (від 08.09.2022 вх.              
№ Д-17вн-105 ) щодо проєкту рішення «Про представлення до нагородження                    
О. Барабаша до нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України» 
5. Про лист директора департаменту з питань освіти Львівської обласної 
державної адміністрації О. Паски (від 08.09.2022 вх № 02-2296) щодо 
представлення до нагородження Грамотою Верховної Ради України Лужецького 
Василя Степановича.
6. Про пункт 2 прокольного доручення за підсумками апаратної наради від                
18 липня 2022 року (від 19.07.2022 вх № ПДВн-10) щодо надання пропозицій та 
зауважень до проєкту Концепції адаптації базових галузей економіки до умов 
воєнного стану та на післявоєнний період. 
7. Про лист голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку В. Квурта (від 04.07.2022 вх № 101вн-6) про розгляд протокольного 
доручення.
8. Про заяву Р. Бучми (від 12.09.2022 вх. № 01-Б-651) щодо ненадання відповіді на 
його звернення стосовно матеріальної допомоги депутатами Львівської обласної 
ради. 
9. Різне

Голова постійної комісії                Роман ФЕДИНЯК


