
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ № 15
ХІІ позачергової сесії обласної ради
          від 22 лютого 2022 року

22 лютого 2022 року                                                сесійна зала

Засідання розпочалося о 18.05,
засідання завершилося о 19.00.
Усього депутатів – 84.
Відповідно до програмно-технічного комплексу електронної системи 
голосування "Віче", упродовж усього пленарного засідання: 
присутні – 71,
відсутні – 13.
Запрошені: голова Львівської обласної державної адміністрації,  заступники 
голови Львівської обласної державної адміністрації, директори та начальники 
структурних підрозділів Львівської обласної державної адміністрації, голови 
районних рад Львівської області, голови територіальних громад Львівської 
області, керівники правоохоронних, контролюючих та інших органів Львівської 
області, представники ЗМІ.

Голова засідання:
І. Гримак – голова Львівської обласної ради.

                                                    Президія:
І. Гримак –  голова Львівської обласної ради;
Є. Гірник – перший заступник голови Львівської обласної ради;
Ю. Холод – заступник голови Львівської обласної ради.
М. Козицький –  голова Львівської обласної державної адміністраціії.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – поінформувала, що відповідно до статті 20 Регламенту Львівської 
обласної ради VIII скликання на 22 лютого 2022 року скликано ХІІ позачергову 
сесію Львівської обласної ради VIII скликання.

Оголосила, що ХІІ позачергова сесія Львівської обласної ради 
VIII скликання вважається відкритою.

Звучить Гімн України
Спільна молитва

Запропонувала вшанувати пам'ять Героя України, академіка Національної 
академії наук України, дисидента Івана Дзюби.

Хвилина мовчання
Запропонувала вшанувати пам'ять Героїв російсько-української війни, що 

загинули на Сході України.
Хвилина мовчання
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СЛУХАЛИ:
Про порядок денний ХІІ позачергової сесії обласної ради.
(592-ПР від 22.02.2022)
ДОПОВІДАЧ:
І. Гримак – голова обласної ради.

Порядок денний:
1. Про порядок денний ХІІ позачергової сесії обласної ради.

Доповідає: І. Гримак – голова обласної ради.
2. Про спільну заяву депутатських фракцій політичних партій у Львівській 

обласній раді щодо жорсткого засудження рішення Російської Федерації 
про «визнання незалежності» так званих «ДНР» та «ЛНР» на тимчасово 
окупованих територіях сходу України (591-ПР від 22.02.2022).
Доповідає: І. Гримак – голова обласної ради.

3.   Різне.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 70, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 0,
"усього проголосувало" - 70. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 353 додається).

ВИСТУПИЛИ:
І. Гримак – за результатами обговорення з головами фракцій у Львівській 
обласній раді запропонувала під час слухань депутатських заяв, звернень та 
повідомлень надати можливість для виступів по одному представникові від 
кожної фракції у Львівській обласній раді для висловлення позиції політичної 
партії.
О. Дуда – голова депутатської фракції політичної партії "Європейська 
Солідарність" у Львівській обласній раді.
М. Козицький – голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у 
Львівській обласній раді. 
Н. Сумало – голова депутатської фракції політичної партії ВО "Батьківщина" у 
Львівській обласній раді.
Т. Подвірний – голова депутатської фракції політичної партії "За майбутнє" у 
Львівській обласній раді.
Р. Филипів – голова депутатської фракції політичної партії Народного Руху 
України у Львівській обласній раді.
З. Зубач – голова депутатської фракції політичної партії "Об’єднання 
"Самопоміч" у Львівській обласній раді.
Р. Добош – голова депутатської фракції політичної партії "Голос" у Львівській 
обласній раді.
Т. Чолій – голова депутатської фракції політичної партії "Українська Галицька 
Партія" у Львівській обласній раді.
Й. Ситник – депутат депутатської фракції політичної партії ВО "Свобода" у 
Львівській обласній раді.
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СЛУХАЛИ:
Про спільну заяву депутатських фракцій політичних партій у Львівській 
обласній раді щодо жорсткого засудження рішення Російської Федерації 
про "визнання незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР" на тимчасово 
окупованих територіях сходу України.
(591-ПР від 22.02.2022)
ДОПОВІДАЧ:
І. Гримак – голова обласної ради – озвучила спільну заяву депутатських 
фракцій політичних партій у Львівській обласній раді щодо жорсткого 
засудження рішення Російської Федерації про "визнання незалежності" так 
званих "ДНР" та "ЛНР" на тимчасово окупованих територіях сходу України.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 71, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 0,
"усього проголосувало" - 71. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 354 додається).

СЛУХАЛИ:
Різне.

Звучить Марш Українського війська "Зродились ми великої години"

ХІІ позачергова сесія завершила роботу

Голова                              Ірина ГРИМАК
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