
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

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

ПРОТОКОЛ № 17 (I частина)
від 08 лютого 2022 

Засідання розпочалося о 12.00
Засідання закінчилось о 12.30

Присутні:
Р. Фединяк, І. Супрун.
Відсутні:
О. Ганущин.

Запрошені:
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради,
В. Квурт – голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку обласної ради,
О. Демків – начальник департаменту фінансів Львівської обласної 

держаної адмінстрації.

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про лист Львівського міського голови А. Садового (від 30.12.2021 вх                 
№ 02-8853) щодо представлення до нагородження відзнаками Верховної Ради 
України депутатів першого демократичного скликання Львівської міської 
ради.
3. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення до Президента України 
щодо присвоєння звання Героя України легендарному сотенному УПА 
Мирославу Симчичу за героїчну збройну боротьбу з окупантами, багаторічну 
підтримку і захист політичних таборів, активну роботу з національно-
патріотичного виховання, за видатні заслуги перед державою і з нагоди 99- 
річчя від дня народження» № 521-ПР від 31.01.2022
4. Про лист голови Львівської обласної державної адміністрації                              
М. Козицького (від 04.01.2022 вх № 02-56) щодо внесення змін до 
Регламенту Львівської обласної ради.
5. Про лист голови постійної комісії з питань екології, природніх ресурсів та 
рекреації В. Свіщова (від 30.12.2022 вх № К108вн-114) щодо розгляду 
пропозицій стосовно внесення змін до Регламенту ЛОР.
6. Про лист голови постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій                        
І. Герус (від 28.12.2021 вх № К111вн-87) щодо відсутності пропозицій 
стосовно внесення змін до Регламенту ЛОР.
7. Про лист голови постійної комісії з питань соціального захисту, прав дітей, 
людини та учасників бойових дій М. Іщука (від 29.12.2021 вх № К106вн-86) 
щодо відсутності пропозицій стосовно внесення змін до Регламенту ЛОР.
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8. Про лист голови постійної комісії з питань правоохоронної, 
антикорупційної діяльності та військових формувань Н. Сумала (від 
17.01.2022 вх № К104вн-1) щодо відсутності пропозицій стосовно внесення 
змін до Регламенту ЛОР.
9. Про лист голови постійної комісії з питань охорони здоров’я та 
материнства А. Ярмоли (від 25.01.2022 вх № К105вн-2) щодо відсутності 
пропозицій стосовно внесення змін до Регламенту ЛОР.
10. Про лист заступника голови постійної комісії з питань молоді та спорту 
К. Кеньо (від 04.02.2022 вх № К115вн-5) щодо відсутності пропозицій 
стосовно внесення змін до Регламенту ЛОР.
11. Про розгляд протокольного доручення за підсумками засідання президії 
від 13.12.2021 року (ПДВн- 113 від 16.12.2021).
12. Про лист голови Волинської обласної ради Г. Недопада (від 23.12.2021 вх 
№ 02-8692) щодо розгляду копії рішень від 09.12.2021 № 10/50 «Про 
звернення депутатів Волинської обласної ради до президента та Голови 
Верховної Ради України щодо створення умов для повноцінного 
функціонування системи державних нагород України в умовах сучасності» 
13. Про лист голови постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій                        
І. Герус (від 13.01.2022 вх № 111вн-3) щодо розгляду листа Волинської 
обласної ради до КМУ про необхідність удосконалення формули розподілу 
освітньої субвенції.
14. Про розгляд заяви Р. Бучми (від 19.01.2022 вх № 01-Б-59) щодо 
порушених в заяві питань.
15. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИВ: Р. Фединяк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1.1. Взяти порядок денний за основу.
1.2. Питання порядку денного 4 заслухати другим, а 2 заслухати четвертим.
1.3. Погодити порядок денний засідання постійної комісії в цілому.

ВИСТУПИВ: Р. Фединяк, запропонував провести засідання постійної комісії 
у четвер, 10 лютого 2022 року, о 15.00.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Провести засідання постійної комісії 10 лютого 2022 року, о 
15.00.

Голова постійної комісії                Роман ФЕДИНЯК

Член постійної комісії Ірина СУПРУН
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