
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ № 16
ХІІІ чергової сесії обласної ради

             від 14 червня 2022 року

14 червня 2022 року                                                сесійна зала
Засідання розпочалося о 10.10,
засідання завершилося о 18.45.
Усього депутатів – 84.
Відповідно до програмно-технічного комплексу електронної системи 
голосування "Віче", упродовж усього пленарного засідання: 
присутні – 64,
відсутні – 20.
Запрошені: начальник Львівської обласної військової адміністрації, заступники 
начальника Львівської обласної військової адміністрації, директори та 
начальники структурних підрозділів Львівської обласної військової 
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;
Ю. Холод – заступник голови Львівської обласної ради.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – поінформувала, що відповідно до статей 19 і 38 Регламенту 
Львівської обласної ради VIII скликання на 14 червня 2022 року скликано 
ХІІІ чергову сесію Львівської обласної ради VIII скликання.

Оголосила, що ХІІІ чергова сесія Львівської обласної ради VIII скликання 
вважається відкритою.

Звучить Гімн України
Нагадала, що 14 червня відзначаємо 131 річницю від дня народження 

Євгена Коновальця – полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців, 
члена Стрілецької Ради, команданта УВО, голови Проводу українських 
націоналістів, першого голови ОУН, одного з ідеологів українського 
націоналізму.

Запропонувала вшанувати пам'ять Героїв російсько-української війни, що 
загинули на Сході України, а також цивільних.

Хвилина мовчання
Запропонувала вшанувати пам'ять депутата Львівської обласної ради 

VI демократичного скликання, композитора і виконавця, знаменитого 
українського поета-пісняра Теодора Дмитровича Кукурудзи, серце якого 
назавжди зупинилося 26 травня 2022 року на 66 році життя. 
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Хвилина мовчання
Спільна молитва

У зв’язку із повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну 
і загрозою потенційної небезпеки мешканцям області, а також за результатами 
обговорення голів фракцій у Львівській обласній рада, запропонувала 
продовжити роботу сесії обласної ради без слухання депутатських заяв, 
звернень та повідомлень.

СЛУХАЛИ: 
Про порядок денний ХІІІ чергової сесії обласної ради.
(616-ПР від 07.06.2022)
ДОПОВІДАЧ:
І. Гримак – голова обласної ради.

Порядок денний:
1. Про порядок денний ХІІІ чергової сесії обласної ради.

Доповідає: І. Гримак – голова обласної ради.
2. Про депутатські запити.

(509-ПР від 10.01.2022)
Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.

3. Про інформацію щодо виконання обласного бюджету Львівської області у 
2022 році.
(608-ПР від 02.06.2022)
Доповідає: О. Демків – директор департаменту фінансів Львівської 
обласної військової адміністрації.
Співдоповідають: В. Квурт – голова постійної комісії;
Р. Филипів – голова депутатської фракції політичної партії "Народний Рух 
України".

4. Про звіт в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради Т. Зозулі щодо діяльності управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради за період 2021 – 2022 років.
(596-ПР від 13.05.2022; 598-ПР від 18.05.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради.
Співдоповідають: М. Седіло – голова постійної комісії;
Н. Галецька – депутат обласної ради;
Л. Зубач – голова депутатської фракції "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

5. Про звіт т. в. о. директора департаменту соціального захисту населення 
Львівської обласної військової адміністрації Р. Андреса щодо діяльності 
департаменту соціального захисту населення у січні-травні 2022 року.
(615-ПР від 07.06.2022)
Доповідає: Р. Андрес – т. в. о. директора департаменту соціального 
захисту населення Львівської обласної військової адміністрації.
Співдоповідає: М. Іщук – голова постійної комісії.
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6. Про інформацію щодо організації освітнього процесу в закладах освіти 
Львівської області у 2022 – 2023 навчальному році.
(610-ПР від 06.06.2022)
Доповідає: О. Паска – директор департаменту освіти і науки Львівської 
обласної військової адміністрації.
Співдоповідають: І. Герус – голова постійної комісії;
Т. Подвірний  –  голова депутатської фракції політичної партії "За 
майбутнє".

7. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 
4 червня 2020 року № 1047 "Про деякі питання нарахування орендної плати 
за користування майном спільної власності територіальних громад області".
(533-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради. 
Співдоповідає: М. Седіло – голова постійної комісії.

8. Про передачу наркозно-дихального апарату у державну власність.
(583-ПР від 15.02.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради. 
Співдоповідає: М. Седіло – голова постійної комісії.

9. Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради 
"Львівське обласне патологоанатомічне бюро" у комунальне некомерційне 
підприємство.
(546-ПР від 10.02.2022)
Доповідають: О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я 
Львівської обласної військової адміністрації;
Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради.
Співдоповідають: А. Ярмола – голова постійної комісії; 
М. Седіло – голова постійної комісії.

10. Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради "Будинок 
дитини №1 для дітей з ураженням центральної нервової системи та 
порушенням психіки" у комунальне некомерційне підприємство.
(544-ПР від 10.02.2022)
Доповідають: О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я 
Львівської обласної військової адміністрації;
Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради.
Співдоповідають: А. Ярмола – голова постійної комісії; 
М. Седіло – голова постійної комісії.

11. Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради "Будинок 
дитини №2 для дітей з ураженням центральної нервової системи та 
порушенням психіки" у комунальне некомерційне підприємство.
(545-ПР від 10.02.2022)
Доповідають: О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я 
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Львівської  обласної військової адміністрації;
Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради.
Співдоповідають: А. Ярмола – голова постійної комісії; 
М. Седіло – голова постійної комісії.

12. Про надання згоди на безоплатну передачу у спільну власність 
територіальних громад Львівської області рухомого майна.
(606-ПР від 02.06.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради. 
Співдоповідають: М. Седіло – голова постійної комісії;
І. Герус – голова постійної комісії.

13. Про безоплатну передачу у спільну власність Львівської міської 
територіальної громади рухомого майна.
(604-ПР від 02.06.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради. 
Співдоповідає: І. Герус – голова постійної комісії.

14. Про призначення директора комунального закладу Львівської обласної ради 
"Адміністрація історико-культурного заповідника "Стільське городище".
(525-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради.

15. Про заслуховування звіту керівників комунальних підприємств Львівської 
обласної ради.
(614-ПР від 07.06.2022)
Доповідають: І. Підгородецький – в. о. генерального директора Обласного 
комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
"Галсільліс";
В. Грибовський – директор комунального закладу Львівської обласної ради 
"Львівський обласний центр олімпійської підготовки зі стрільби стендової";
С. Шеремета – директор комунального підприємства Львівської обласної 
ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних 
змагань та жертв воєн, депортації та політичних репресій "Доля";
Р. Люлюк – директор комунального підприємства Львівської обласної ради 
"Нерухомість та майно";
В. Музика – в. о. директора комунального підприємства Львівської обласної 
ради "Підприємство автотранспортного обслуговування";
Р. Добуш – директор Обласного комунального підприємства Львівської 
обласної ради "Профілактична дезінфекція";
І. Білавка – керівник  Львівської обласної госпрозрахункової поліклініки;
В. Шевчук – в. о. директора комунального підприємства Львівської обласної 
ради "ЛЬВІВТОРФ".
Співдоповідають: М. Седіло – голова постійної комісії;
Р. Фединяк – депутат обласної ради.
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16. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 
державному підприємстві "Бродівське лісове господарство" відповідно до 
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 
ділянок.
(512-ПР від 20.01.2022)
Доповідає: А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління 
лісового та мисливського господарства.
Співдоповідає: В. Свіщов  –  голова постійної комісії.

17. Про затвердження проєкту зон санітарної охорони водозабору 
ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" ділянки "Лотатники" 
Моршинського родовища мінеральних природних столових підземних вод, 
де розташовані джерела №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
(513-ПР від 20.01.2022)
Доповідає: О. Війтик – заступник директора департаменту екології та 
природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації.
Співдоповідає: В. Свіщов  – голова постійної комісії.

18. Про погодження лімітів за спеціальне використання лісових ресурсів при 
заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових 
користувань.
(611-ПР від 07.06.2022)
Доповідає: А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління 
лісового та мисливського господарства.
Співдоповідає: В. Свіщов  –  голова постійної комісії.

19. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 
державному підприємстві "Мостиське військове лісництво" відповідно до 
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 
ділянок.
(612-ПР від 07.06.2022)
Доповідає: А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління 
лісового та мисливського господарства.
Співдоповідає: В. Свіщов  –  голова постійної комісії.

20. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 
державному підприємстві "Сколівський військовий лісгосп" відповідно до 
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 
ділянок.
(613-ПР від 07.06.2022)
Доповідає: А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління 
лісового та мисливського господарства.
Співдоповідає: В. Свіщов  –  голова постійної комісії.

21. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі 
міста Броди Бродівської міської ради Золочівського району Львівської 
області.
(514-ПР від 21.01.2022)
Доповідає: О. Василько – директор департаменту архітектури та 
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розвитку містобудування  Львівської обласної військової адміністрації.
Співдоповідає: В. Кирилич – голова постійної комісії.

22. Про забезпечення відкритості та прозорості діяльності Львівської обласної 
ради.
(600-ПР від 18.05.2022)
Доповідає: Т. Подвірний  –  голова депутатської фракції політичної партії  
"За майбутнє".
Співдоповідають: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії;
М. Седіло – голова постійної комісії.

23. Про представлення О. Бориса на здобуття Премії Верховної Ради України за 
внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.
(601-ПР від 19.05.2022)
Доповідає: Т. Бей – голова постійної комісії.

24. Про представлення до нагородження Премією Верховної Ради України.
(595-ПР від 06.05.2022)
Доповідає: І. Герус – голова постійної комісії.

25. Про Обласну премію імені Героя України Степана Бандери.
(603-ПР від 31.05.2022)
Доповідає: І. Герус – голова постійної комісії.

26. Про внесення змін до Програми відновлення, збереження національної 
пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки.
(605-ПР від 02.06.2022)
Доповідає: С. Шеремета  –  голова постійної комісії.

27. Про Почесну відзнаку Львівської обласної ради "80-річчя від дня створення 
Української повстанської армії".
(541-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: С. Шеремета – депутат обласної ради.

28. Про внесення змін до Редакційного статуту, затвердженого рішенням 
Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі змінами.
(181-ПР від 15.03.2021; 203-ПР від 12.04.2021; 609-ПР від 06.06.2022)
Доповідає: С. Шеремета – голова постійної комісії.
Співдоповідають: Т. Подвірний – голова депутатської фракції політичної 
партії "За майбутнє";
З. Миляник – депутат обласної ради.

29. Про затвердження списків присяжних для місцевих загальних судів 
Львівської області.
(597-ПР від 13.05.2022)
Доповідає: Н. Сумало – голова постійної комісії.

30. Про представлення Я. Стасюка до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(510-ПР від 10.01.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

31. Про представлення Р. Яціва до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.



7

(511-ПР від 10.01.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

32. Про представлення А. Гречила до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(548-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

33. Про представлення І. Гавришкевича до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(549-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

34. Про представлення І. Данилихи до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(550-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

35. Про представлення П. Жука до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(554-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

36. Про представлення М. Колодка до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(555-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

37. Про представлення Т. Крушельницької до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України.
(556-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

38. Про представлення Т. Матковського до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(559-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

39. Про представлення А. Риборака до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(563-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

40. Про представлення Г. Чопика до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(564-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

41. Про представлення І. Шостака до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(565-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

42. Про представлення Л. Добродняка до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України.
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(551-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

43. Про представлення С. Дубецького до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України.
(552-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

44. Про представлення Я. Дуброва до нагородження Грамотою Верховної Ради 
України.
(553-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

45. Про представлення О. Лешньовського до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України.
(558-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

46. Про представлення Ю. Левенця до нагородження Грамотою Верховної Ради 
України.
(557-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

47. Про представлення І. Матушевського до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України.
(560-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

48. Про представлення П. Паславського до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України.
(561-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

49. Про представлення Є. Петрика до нагородження Грамотою Верховної Ради 
України.
(562-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

50. Про дострокове припинення повноважень депутата Львівської обласної 
ради VIII скликання Г. Козловського.
(602-ПР від 25.05.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

51. Про заяви Львівської обласної ради.
(586-ПР від 17.02.2022)
Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.

52. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу:
"за" - 58, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 1,
"усього проголосувало" - 59. 
Ухвалюється.
ВИСТУПИЛИ:
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Ю. Холод – запропонував вилучити з порядку денного питання № 5 "Про звіт 
т. в. о. директора департаменту соціального захисту населення Львівської 
обласної військової адміністрації Р. Андреса щодо діяльності департаменту 
соціального захисту населення у січні-травні 2022 року" (615-ПР від 
07.06.2022).
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 46,  "проти" - 1, "утрималось" - 10, "не голосувало" - 2,
"усього проголосувало" - 59. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
Ю. Холод – запропонував вилучити з порядку денного питання № 3 "Про 
інформацію щодо виконання обласного бюджету Львівської області у 2022 
році" (608-ПР від 02.06.2022).
І. Гримак.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 46,  "проти" - 1, "утрималось" - 9, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 59. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
Т. Подвірний – запропонував вилучити з порядку денного питання № 6 "Про 
інформацію щодо організації освітнього процесу в закладах освіти Львівської 
області у 2022 – 2023 навчальному році" (610-ПР від 06.06.2022) та перенести 
його розгляд на наступну чергову сесію обласної ради.
І. Гримак – надала протокольне доручення заступникові голови Львівської 
обласної ради Ю. Холоду, головам постійних комісій з питань соціального 
захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій (М. Іщук), з питань 
освіти, науки та інновацій (І. Герус), з питань комунального майна (М. Седіло), 
з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань 
(Н. Сумало) розглянути на засіданнях постійних комісій питання "Про 
інформацію щодо організації освітнього процесу в закладах освіти Львівської 
області у 2022 – 2023 навчальному році" (610-ПР від 06.06.2022). За 
результатами розгляду підготувати відповідні пропозиції.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 55,  "проти" - 2, "утрималось" - 2, "не голосувало" - 1,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
І. Гримак – запропонувала вилучити з порядку денного питання № 28 "Про 
внесення змін до Редакційного статуту, затвердженого рішенням Львівської 
обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі змінами" (181-ПР від 15.03.2021; 203-ПР 
від 12.04.2021; 609-ПР від 06.06.2022) та перенести його розгляд на наступну 
чергову сесію обласної ради. 
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Надала протокольне доручення головам фракцій у Львівській обласній 
раді та головам постійних комісій обласної ради з метою підготовки та 
узагальнення питання "Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами" розглянути проєкти рішень:
- № 181-ПР від 15.03.2021 "Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами";
- № 203-ПР від 12.04.2021 "Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами";
- № 609-ПР від 06.06.2022 "Про внесення змін до Редакційного статуту 
комунального підприємства Львівської обласної ради "Телекомпанія "Львів - 
ТБ". За результатами розгляду підготувати відповідні пропозиції.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 56,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 4,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
Р. Фединяк – запропонував вилучити з порядку денного питання № 26 "Про 
внесення змін до Програми відновлення, збереження національної пам’яті та 
протокольних заходів на 2021 – 2025 роки" (605-ПР від 02.06.2022).
І. Гримак, С. Шеремета.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 41,  "проти" - 5, "утрималось" - 13, "не голосувало" - 2,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
І. Гримак – запропонувала внести до порядку денного питання "Заява щодо 
заборони діяльності Української православної церкви Московського 
патріархату", яке окремим пунктом віднести до питання "Про заяви Львівської 
обласної ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 60,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 1,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
І. Гримак – запропонувала питання "Про заяви Львівської обласної ради" 
розглянути в порядку денному після питання "Про депутатські запити".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 61,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 0,
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"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
І. Гримак – запропонувала питання "Про дострокове припинення повноважень 
депутата Львівської обласної ради VIII скликання Г. Козловського" (602-ПР від 
25.05.2022) розглянути в порядку денному після питання "Про заяви Львівської 
обласної ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 48,  "проти" - 0, "утрималось" - 5, "не голосувало" - 8,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
Т. Подвірний – запропонував повторно вилучити з порядку денного питання 
№ 26 "Про внесення змін до Програми відновлення, збереження національної 
пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки" (605-ПР від 02.06.2022).
О. Демків – директор департаменту фінансів Львівської обласної військової 
адміністрації.
С. Шеремета, Р. Кізима, І. Гримак, В. Квурт.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 34,  "проти" - 1, "утрималось" - 10, "не голосувало" - 17,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
Б. Гагалюк – запропонував повернутися до пропозиції щодо розгляду в порядку 
денному питання № 26 "Про внесення змін до Програми відновлення, 
збереження національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки" 
(605-ПР від 02.06.2022).
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 46,  "проти" - 2, "утрималось" - 12, "не голосувало" - 2,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
І. Гримак – на прохання депутатів запропонувала вилучити з порядку денного 
питання № 26 "Про внесення змін до Програми відновлення, збереження 
національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки" (605-ПР від 
02.06.2022).

Надала протокольне доручення голові постійної комісії з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку В. Квурту та в. о. начальника управління 
майном спільної власності Львівської обласної ради Т. Зозулі до 1 липня 2022 
року спільно з департаментом фінансів Львівської обласної військової 
адміністрації,  Головним управлінням Державної казначейської служби України 
у Львівській області та КП ЛОР з питань здійснення пошуку поховань 
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учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і 
політичних репресій "Доля" врегулювати питання заборгованості із виплати 
заробітної плати працівникам КП ЛОР "Доля".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 49,  "проти" - 0, "утрималось" - 13, "не голосувало" - 0,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
І. Гримак – запропонувала продовжити роботу сесії обласної ради без слухання 
депутатських заяв, звернень та повідомлень.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 61,  "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 0,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення в цілому:
"за" - 61, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 1,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 355 додається).

СЛУХАЛИ:
Про депутатські запити.
(509-ПР від 10.01.2022)
ДОПОВІДАЧ:
І. Гримак – голова обласної ради – запропонувала процедуру розгляду питання, 
зокрема прийняти проєкт рішення за основу та в цілому, з урахуванням 
озвучних депутатських запитів. Озвучила депутатські запити таких депутатів:
1. М. Кульчицької-Волчко – адресований голові Львівської обласної ради 
І. Гримак, начальникові Львівської обласної військової адміністрації 
М. Козицькому – щодо збільшення розміру Комплексної програми соціальної 
підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2021 – 2025 роки.
2. О. Панькевича – адресований начальникові Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицькому – щодо стану виконання у Львівській області 
законодавства про примусове вилучення об’єктів права власності рф і її 
резидентів.
3. Т. Подвірного – адресований начальникові Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицькому – щодо підготовки до опалювального сезону 2022 
– 2023 років у Львівській області.
4. Т. Подвірного – адресований директорові департаменту освіти і науки 
Львівської обласної військової адміністрації О. Пасці – щодо вжиття комплексу 
заходів для організації очного освітнього процесу в закладах освіти Львівської 
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області у 2022 – 2023 навчальному році.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому, з урахуванням озвучених 
депутатських запитів:
"за" - 59, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 356 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про заяви Львівської обласної ради.
(586-ПР від 17.02.2022)
ДОПОВІДАЧ:
І. Гримак  –  голова обласної ради – озвучила та зачитала пункт 1 проєкту 
рішення, а саме: "Заява про вдячність за підтримку України" та пункт 2 проєкту 
рішення, а саме: "Заява щодо заборони діяльності Української православної 
церкви Московського патріархату".
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 59, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 357 додається).

СЛУХАЛИ:
Про дострокове припинення повноважень депутата Львівської обласної 
ради VIII скликання Г. Козловського.
(602-ПР від 25.05.2022)
ЗАПИТАННЯ:
Ю. Раделицький.
ВИСТУПИЛИ:
І. Гримак.
Б. Гагалюк – запропонував звернутися до Західного регіонального управління 
Державної прикордонної служби України з проханням надати інформацію про 
депутатів Львівської обласної ради VІІІ скликання, які під час 
повномасштабного вторгнення російської федерації перетнули та перебувають 
за межами України.
І. Гримак – надала протокольне доручення керуючому справами обласної ради 
М. Литвинюк підготувати проєкт листа голови Львівської обласної ради до 
Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України з 
проханням надати інформацію про депутатів Львівської обласної ради 
VІІІ скликання, які під час повномасштабного вторгнення російської федерації 
перетнули та перебувають за межами України.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
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"за" - 57, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 6,
"усього проголосувало" - 63. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 358 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про звіт в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради Т. Зозулі щодо діяльності управління майном 
спільної власності Львівської обласної ради за період 2021 – 2022 років.
(596-ПР від 13.05.2022; 598-ПР від 18.05.2022)
ДОПОВІДАЧ:
Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради.
ЗАПИТАННЯ:
Ю. Раделицький, Н. Іванченко, Р. Фединяк, З. Миляник, Н. Галецька, Г. Чорна, 
Е. Леонов, Н. Сумало, Т. Подвірний, Б. Гагалюк, З. Миляник, Р. Фединяк, 
І. Свистун, О. Василько, Ю. Раделицький.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – надала протокольне доручення в. о. начальника управління майном 
спільної власності Львівської обласної ради Т. Зозулі забезпечити 
оприлюднення на офіційному вебсайті Львівської обласної ради інформації 
стосовно переліку суб'єктів господарювання, організацій (орендарів), які мають 
повну або часткову заборгованість з орендної плати.
ОБГОВОРЕННЯ:
Н. Сумало, Р. Фединяк, Р. Добош, Е. Леонов, Р. Филипів, Т. Подвірний, 
Р. Добош, Б. Гагалюк, І. Свистун.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – надала протокольне доручення головам постійних комісій з питань 
правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань 
(Н. Сумало) та з питань комунального майна (М. Седіло), в. о. начальника 
управління майном спільної власності Львівської обласної ради Т. Зозулі 
розглянути на засіданнях постійних комісій питання про створення Ресурсного 
центру Сил територіальної оборони Львівської області. За результатами 
розгляду підготувати відповідні пропозиції.

Озвучила назву об’єднаного проєкту рішення, а саме: "Про звіт 
в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської обласної 
ради Т. Зозулі стосовно роботи щодо наповнення обласного бюджету та 
управління комунальними підприємствами, установами та організаціями у 2021 
– 2022  роках".
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу: 
"за" - 58, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 6,
"усього проголосувало" - 64. 
Ухвалюється.
ВИСТУПИЛИ:
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І. Гримак – озвучила пропозицію постійної комісії з питань комунального 
майна, а саме: в пункті 1 та 2 проєкту рішення після слів "у 2021 році" додати 
"та впродовж січня-травня 2022 року".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 54, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 9,
"усього проголосувало" - 63. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
Р. Добош – запропонував пункт 2 проєкту рішення викласти в такій редакції: 
"Визнати роботу управління майном спільної власності Львівської обласної 
ради щодо наповнення обласного бюджету та управління комунальними 
підприємствами, установами та організаціями у 2021 році та впродовж січня-
травня 2022 року незадовільною".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 12, "проти" - 8, "утрималось" - 20, "не голосувало" - 23,
"усього проголосувало" - 63. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
М. Кульчицька-Волчко – запропонувала пункт 2 проєкту рішення викласти в 
такій редакції: "Визнати роботу управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради щодо наповнення обласного бюджету та управління 
комунальними підприємствами, установами та організаціями у 2021 році та 
впродовж січня-травня 2022 року задовільною". 
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 23, "проти" - 7, "утрималось" - 16, "не голосувало" - 17,
"усього проголосувало" - 63. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
Р. Филипів – запропонував пункт 2 проєкту рішення викласти в такій редакції: 
"Інформацію щодо діяльності управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради щодо наповнення обласного бюджету та управління 
комунальними підприємствами, установами та організаціями у 2021 році та 
впродовж січня-травня 2022 року до відома". 
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 34, "проти" - 2, "утрималось" - 10, "не голосувало" - 18,
"усього проголосувало" - 64. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
М. Байтала, І. Гримак.
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Б. Гагалюк – запропонував вилучити пункт 2 з проєкту рішення, який 
ініціювала депутатська фракція "Об'єднання "САМОПОМІЧ" у Львівській 
обласній раді.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 31, "проти" - 2, "утрималось" - 12, "не голосувало" - 19,
"усього проголосувало" - 64. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
І. Гримак – озвучила пункт 3 проєкту рішення, а саме: "Контроль за 
виконанням рішення покласти на голову обласної ради".
Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення в цілому:
"за" - 27, "проти" - 2, "утрималось" - 11, "не голосувало" - 24,
"усього проголосувало" - 64. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення не ухвалюється. 

СЛУХАЛИ:
Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 
4 червня 2020 року № 1047 "Про деякі питання нарахування орендної 
плати за користування майном спільної власності територіальних громад 
області".
(533-ПР від 08.02.2022)
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 51, "проти" - 0, "утрималось" - 6, "не голосувало" - 7,
"усього проголосувало" - 64. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 359 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про передачу наркозно-дихального апарату у державну власність.
(583-ПР від 15.02.2022)
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 56, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 8,
"усього проголосувало" - 64. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 360 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради 
"Львівське обласне патологоанатомічне бюро" у комунальне 
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некомерційне підприємство.
(546-ПР від 10.02.2022)
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 55, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 9,
"усього проголосувало" - 64. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 361 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради 
"Будинок дитини № 1 для дітей з ураженням центральної нервової системи 
та порушенням психіки" у комунальне некомерційне підприємство.
(544-ПР від 10.02.2022)
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу: 
"за" - 55, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 9,
"усього проголосувало" - 64. 
Ухвалюється.
ВИСТУПИЛА:
А. Ярмола – запропонувала підпункт 4.3 пункту 4, пункти 1, 2, 5 проєкту 
рішення викласти в такій редакції:
"1. Припинити комунальний заклад Львівської обласної ради "Будинок дитини 
№ 1 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням 
психіки" (ідентифікаційний код юридичної особи 01984369, місцезнаходження: 
вул. Комаринця, 2а, місто Львів, Львівська область, 79012) шляхом 
перетворення його в комунальне некомерційне підприємство Львівської 
обласної ради "Львівський обласний спеціалізований будинок дитини 
"Любисток".
2. Установити, що комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної 
ради "Львівський обласний спеціалізований будинок дитини "Любисток" є 
правонаступником приміщень, майна, прав та обов’язків комунального закладу 
Львівської обласної ради "Будинок дитини № 1 для дітей з ураженням 
центральної нервової системи та порушенням психіки".
4.3. За попереднім погодженням із департаментом охорони здоров’я Львівської 
обласної державної адміністрації затвердити нову редакцію статуту 
комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради 
"Львівський обласний спеціалізований будинок дитини "Любисток".
5. Рекомендувати департаменту охорони здоров’я Львівської обласної 
державної адміністрації (О. Чемерис) у межах визначених кошторисних 
призначень передбачити витрати на утримання комунального некомерційного 
підприємства Львівської обласної ради "Львівський обласний спеціалізований 
будинок дитини "Любисток", у тому числі витрати на процедуру припинення 
комунального закладу Львівської обласної ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
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За озвучену пропозицію:
"за" - 58, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 6,
"усього проголосувало" - 64. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення в цілому:
"за" - 58, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 6,
"усього проголосувало" - 64. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 362 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради 
"Будинок дитини № 2 для дітей з ураженням центральної нервової системи 
та порушенням психіки" у комунальне некомерційне підприємство.
(545-ПР від 10.02.2022)
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу: 
"за" - 57, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 7,
"усього проголосувало" - 64. 
Ухвалюється.
ВИСТУПИЛА:
А. Ярмола – запропонувала підпункт 4.3 пункту 4, пункти 1, 2, 5 проєкту 
рішення викласти в такій редакції:
"1. Припинити комунальний заклад Львівської обласної ради "Будинок дитини 
№ 2 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням 
психіки" (ідентифікаційний код юридичної особи 01984375, місцезнаходження: 
вул. Антоновича, 117, місто Львів, Львівська область, 79057) шляхом 
перетворення його в комунальне некомерційне підприємство Львівської 
обласної ради "Львівський обласний спеціалізований будинок дитини 
"Мальви".
2. Установити, що комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної 
ради "Львівський обласний спеціалізований будинок дитини "Мальви" є 
правонаступником приміщень, майна, прав та обов’язків комунального закладу 
Львівської обласної ради "Будинок дитини № 2 для дітей з ураженням 
центральної нервової системи та порушенням психіки".
4.3. За попереднім погодженням із департаментом охорони здоров’я Львівської 
обласної державної адміністрації затвердити нову редакцію статуту 
комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради 
"Львівський обласний спеціалізований будинок дитини "Мальви".
5. Рекомендувати департаменту охорони здоров’я Львівської обласної 
державної адміністрації (О. Чемерис) у межах визначених кошторисних 
призначень передбачити витрати на утримання комунального некомерційного 
підприємства Львівської обласної ради "Львівський обласний спеціалізований 
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будинок дитини "Мальви", у тому числі витрати на процедуру припинення 
комунального закладу Львівської обласної ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 59, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 4,
"усього проголосувало" - 63. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення в цілому:
"за" - 58, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 4,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 363 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу у спільну власність 
територіальних громад Львівської області рухомого майна.
(606-ПР від 02.06.2022)
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 58, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 4,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 364 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про безоплатну передачу у спільну власність Львівської міської 
територіальної громади рухомого майна.
(604-ПР від 02.06.2022)
ВИСТУПИЛИ:
І. Гримак, Р. Добош.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 60, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 63. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 365 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про призначення директора комунального закладу Львівської обласної 
ради "Адміністрація історико-культурного заповідника "Стільське 
городище".
(525-ПР від 08.02.2022)
ГОЛОСУВАЛИ:
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Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 58, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 5,
"усього проголосувало" - 63. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 366 додається). 
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – оголосила перерву на обід.

Перерва
СЛУХАЛИ:
Про заслуховування звіту керівників комунальних підприємств Львівської 
обласної ради.
(614-ПР від 07.06.2022)
ДОПОВІДАЧ:
І. Підгородецький – в. о. генерального директора Обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства "Галсільліс".
ЗАПИТАННЯ:
А. Дума, А. Дейнека, В. Баран, Ю. Раделицький, З. Мамчур, П. Цеголко, 
Р. Добош, І. Сех, Т. Подвірний, Н. Галецька, М. Дзюдзь, М. Байтала, 
Р. Фединяк, С. Оленич.
ОБГОВОРЕННЯ:
А. Дейнека.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – надала протокольне доручення голові постійної комісії з питань 
комунального майна М. Седілу та в. о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради Т. Зозулі розглянути на засіданні постійної 
комісії питання щодо визначення кандидатури на зайняття посади генерального 
директора Обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського 
підприємства "Галсільліс". За результатами розгляду підготувати відповідні 
пропозиції.
ДОПОВІДАЧ:
В. Грибовський – директор комунального закладу Львівської обласної ради 
"Львівський обласний центр олімпійської підготовки зі стрільби стендової".
ЗАПИТАННЯ:
Р. Добош, Р. Фединяк, Ю. Раделицький.
ВИСТУПИВ:
Ю. Холод – надав протокольне доручення голові постійної комісії з питань 
комунального майна М. Седілу та в. о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради Т. Зозулі розглянути на засіданні постійної 
комісії питання щодо перспективного плану розвитку та функціонування 
КЗ ЛОР "Львівський обласний центр олімпійської підготовки зі стрільби 
стендової" і КЗ ЛОР "Школа вищої спортивної майстерності" за участі 
керівників названих вище закладів. За результатами розгляду підготувати 
відповідні пропозиції.
ОБГОВОРЕННЯ:
М. Іщук.
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ДОПОВІДАЧ:
С. Шеремета – директор комунального підприємства Львівської обласної ради з 
питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань 
та жертв воєн, депортації та політичних репресій "Доля".
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – надала протокольне доручення в. о. начальника управління майном 
спільної власності Львівської обласної ради Т. Зозулі та керуючому справами 
обласної ради М. Литвинюк забезпечити висвітлення на офіційному вебсайті 
Львівської обласної ради та ЗМІ звітів керівників комунальних підприємств та 
закладів Львівської обласної ради, які були представлені на ХІІІ черговій сесії 
Львівської обласної ради 14 червня 2022 року.
ДОПОВІДАЧ:
В. Харлов – заступник директора комунального підприємства Львівської 
обласної ради "Нерухомість та майно".
ЗАПИТАННЯ:
Р. Добош.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – надала протокольне доручення голові постійної комісії з питань 
комунального майна М. Седілу та в. о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради Т. Зозулі розглянути на засіданні постійної 
комісії питання проведення інвентаризації об’єктів спільної власності обласної 
ради некомерційного використання (підвали, сараї, гаражі тощо). За 
результатами розгляду підготувати відповідні пропозиції.
ДОПОВІДАЧ:
В. Музика – в. о. директора комунального підприємства Львівської обласної 
ради "Підприємство автотранспортного обслуговування".
ЗАПИТАННЯ:
Н. Галецька, Р. Фединяк, М. Дзюдзь, В. Баран, В. Андрейко, М. Кульчицька-
Волчко, Ю. Мазур, Т. Подвірний, Н. Галецька.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – надала протокольне доручення в. о. начальника управління майном 
спільної власності Львівської обласної ради Т. Зозулі забезпечити участь 
профільного заступника начальника управління майном спільної власності в 
засіданнях постійних комісій з метою надання інформації про механізм 
формування орендної плати приміщень комунальних підприємств та закладів 
обласної ради. 
ОБГОВОРЕННЯ:
Р. Фединяк, І. Гримак.
ДОПОВІДАЧ:
Р. Добуш – директор Обласного комунального підприємства Львівської 
обласної ради "Профілактична дезінфекція".
ЗАПИТАННЯ:
Л. Цибуля, Т. Подвірний, М. Байтала, Н. Іванченко.
ДОПОВІДАЧ:
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Г. Струк – заступник директора Львівської обласної госпрозрахункової 
поліклініки.
ЗАПИТАННЯ:
Р. Фединяк, Н. Іванченко, Л. Кобецька, Р. Добош, О. Дуда, Л. Цибуля, 
Т. Подвірний, М. Байтала, С. Стечак, О. Фенчин.
ВИСТУПИЛА: 
І. Гримак – надала протокольне доручення головам постійних комісій з питань 
охорони здоров'я та материнства А. Ярмолі та з питань комунального майна 
М. Седілу розглянути на засіданнях постійних комісій питання стосовно 
процедури проходження медичного огляду добровольчими військовими 
формуваннями. За результатами розгляду підготувати відповідні пропозиції.

Надала протокольне доручення в. о. начальника управління майном 
спільної власності Львівської обласної ради Т. Зозулі спільно з директором 
Львівської обласної госпрозрахункової поліклініки підготувати пропозиції 
щодо розширення меж функціонування Львівської обласної госпрозрахункової 
поліклініки.
ОБГОВОРЕННЯ:
Л. Кобецька, С. Стечак.
ВИСТУПИЛА: 
І. Гримак – надала протокольне доручення головам постійних комісій з питань 
комунального майна М. Седілу та з питань екології, природних ресурсів та 
рекреації В. Свіщову, в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради Т. Зозулі розглянути на засіданнях постійних комісій 
питання щодо розширення меж функціонування комунального підприємства 
Львівської обласної ради "ЛЬВІВТОРФ". За результатами розгляду підготувати 
відповідні пропозиції.

Запропонувала вилучити з проєкту рішення пункт 8. 
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 46,  "проти" - 0, "утрималось" - 3, "не голосувало" - 12,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу: 
"за" - 54, "проти" - 0, "утрималось" - 2, "не голосувало" - 5,
"усього проголосувало" - 61. 
Ухвалюється.
ВИСТУПИЛИ:
А. Дейнека – запропонував пункт 1 проєкту рішення викласти в такій редакції: 
"Визнати роботу керівника Обласного комунального  спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства  "Галсільліс" задовільною та на наступній 
сесії обласної ради призначити керівника цього підприємства".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
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"за" - 40, "проти" - 0, "утрималось" - 3, "не голосувало" - 18,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
М. Байтала, І. Гримак.
О. Фенчин – запропонував пункт 1 проєкту рішення викласти в такій редакції: 
"Визнати роботу керівника Обласного комунального  спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства  "Галсільліс" задовільною".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 41, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 20,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
В. Білас – запропонував пункт 1 проєкту рішення викласти в такій редакції: 
"Інформацію керівника Обласного комунального  спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства  "Галсільліс" взяти до відома".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 41, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 20,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
І. Гримак – на прохання депутатів запропонувала пункт 2 проєкту рішення 
викласти в такій редакції: "Визнати роботу керівника комунального закладу 
Львівської обласної ради "Львівський обласний центр олімпійської підготовки 
зі стрільби стендової" задовільною".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 33, "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 26,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
І. Гримак.
М. Кульчицька-Волчко – запропонувала пункт 2 проєкту рішення викласти в 
такій редакції: "Інформацію керівника комунального закладу Львівської 
обласної ради "Львівський обласний центр олімпійської підготовки зі стрільби 
стендової" взяти до відома".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 42, "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 17,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
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І. Гримак – на прохання депутатів запропонувала пункт 3 проєкту рішення 
викласти в такій редакції: "Визнати роботу керівника комунального 
підприємства Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань 
учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортації та 
політичних репресій  "Доля" задовільною".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 41, "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 18,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
М. Іщук, О. Панькевич, К. Кеньо, І. Свистун, І. Гримак.
І. Гримак – запропонувала назву проєкту рішення викласти в такій редакції: 
"Про заслуховування інформації щодо діяльності комунальних підприємств 
Львівської обласної ради".

Оголосила перерву.
Перерва

ВИСТУПИЛИ:
І. Гримак. 
Р. Добош – запропонував пункт 4 проєкту рішення викласти в такій редакції: 
"Інформацію щодо діяльності комунального підприємства Львівської обласної 
ради "Нерухомість та майно" взяти до відома".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 50, "проти" - 0, "утрималось" - 2, "не голосувало" - 5,
"усього проголосувало" - 57. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
І. Гримак – на прохання депутатів запропонувала пункт 5 проєкту рішення 
викласти в такій редакції: "Інформацію щодо діяльності комунального 
підприємства Львівської обласної ради "Підприємство автотранспортного 
обслуговування" взяти до відома".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 45, "проти" - 0, "утрималось" - 4, "не голосувало" - 7,
"усього проголосувало" - 56. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
І. Гримак – на прохання депутатів запропонувала пункт 6 проєкту рішення 
викласти в такій редакції: "Інформацію  щодо діяльності Обласного 
комунального підприємства Львівської обласної ради "Профілактична 
дезінфекція" взяти до відома".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 51, "проти" - 0, "утрималось" - 3, "не голосувало" - 3,
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"усього проголосувало" - 57. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
І. Гримак – на прохання депутатів запропонувала пункт 7 проєкту рішення 
викласти в такій редакції: "Інформацію щодо діяльності Львівської обласної 
госпрозрахункової поліклініки взяти до відома".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 50, "проти" - 0, "утрималось" - 4, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 57. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
І. Гримак – запропонувала повернутися до розгляду пунктів 1, 2, 3 проєкту 
рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 49, "проти" - 1, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 6,
"усього проголосувало" - 57. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
І. Гримак – на прохання депутатів запропонувала пункт 1 проєкту рішення 
викласти в такій редакції: "Інформацію щодо діяльності Обласного 
комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства "Галсільліс" 
взяти до відома".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 49, "проти" - 0, "утрималось" - 2, "не голосувало" - 6,
"усього проголосувало" - 57. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
І. Гримак – на прохання депутатів запропонувала пункт 2 проєкту рішення 
викласти в такій редакції: "Інформацію щодо діяльності комунального закладу 
Львівської обласної ради "Львівський обласний центр олімпійської підготовки 
зі стрільби стендової" взяти до відома".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 52, "проти" - 1, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 57. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
І. Гримак – на прохання депутатів запропонувала пункт 2 проєкту рішення 
викласти в такій редакції: "Інформацію щодо діяльності комунального 
підприємства Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань 
учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортації та 
політичних репресій "Доля" взяти до відома".
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ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 50, "проти" - 0, "утрималось" - 2, "не голосувало" - 5,
"усього проголосувало" - 57. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
І. Гримак – запропонувала пункт 8 проєкту рішення викласти в такій редакції: 
"Доручити постійній комісії з питань комунального майна (М. Седіло) спільно з 
профільними постійними комісіями сформувати графік слухань комунальних 
підприємств обласної ради і, за результатами слухань, до 31 жовтня 2022 року 
подати пропозиції стосовно подальшого винесення на розгляд обласної ради 
перспективних планів розвитку й діяльності відповідного комунального 
підприємства", відповідно пункт 8 вважати пунктом 9.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 55, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 2,
"усього проголосувало" - 57. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення в цілому:
"за" - 50, "проти" - 0, "утрималось" - 2, "не голосувало" - 5,
"усього проголосувало" - 57. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 367 додається). 

ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – запропонувала продовжити роботу чергової сесії до завершення 
розгляду питань порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 49, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 8,
"усього проголосувало" - 57. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.

СЛУХАЛИ:
Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 
державному підприємстві "Бродівське лісове господарство" відповідно до 
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 
ділянок.
(512-ПР від 20.01.2022)
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 54, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3,
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"усього проголосувало" - 57. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 368 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про затвердження проєкту зон санітарної охорони водозабору 
ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" ділянки 
"Лотатники" Моршинського родовища мінеральних природних столових 
підземних вод, де розташовані джерела №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
(513-ПР від 20.01.2022)
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 48, "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 10,
"усього проголосувало" - 59. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 369 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про погодження лімітів за спеціальне використання лісових ресурсів при 
заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових 
користувань.
(611-ПР від 07.06.2022)
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 54, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 57. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 370 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 
державному підприємстві "Мостиське військове лісництво" відповідно до 
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 
ділянок.
(612-ПР від 07.06.2022)
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 55, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 1,
"усього проголосувало" - 56. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 371 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 
державному підприємстві "Сколівський військовий лісгосп" відповідно до 
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Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 
ділянок.
(613-ПР від 07.06.2022)
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 54, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 2,
"усього проголосувало" - 56. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 372 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі 
міста Броди Бродівської міської ради Золочівського району Львівської 
області.
(514-ПР від 21.01.2022)
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 52, "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 56. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 373 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про забезпечення відкритості та прозорості діяльності Львівської обласної 
ради.
(600-ПР від 18.05.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу: 
"за" - 55, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 1,
"усього проголосувало" - 56. 
Ухвалюється.
ВИСТУПИЛИ:
І. Свистун – запропонувала вилучити з проєкту рішення підпункт 1.1 пункту 1.
І. Гримак, Т. Подвірний.  
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 38, "проти" - 0, "утрималось" - 6, "не голосувало" - 12,
"усього проголосувало" - 56. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
Т. Подвірний  –  запропонував до проєкту рішення додати пункт 4 та викласти 
його в такій редакції: "Установити, що імплементація цього рішення 
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розпочинається після припинення чи скасування воєнного стану в Україні", 
відповідно пункт 4 вважати пунктом 5.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 53, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 56. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
В. Квурт – з метою покращення ефективності роботи обласної ради 
запропонував Львівській обласній військовій адміністрації інформувати 
Львівську обласну раду про прийняті рішення, які стосуються бюджетних 
питань, змін та доповнень до обласних програм, а також звітів про їх 
виконання.
І. Гримак – надала протокольне доручення головам постійних комісій з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку В. Квурту та з питань законності, 
депутатської етики, регламенту та свободи слова Р. Фединяку розглянути на 
засіданнях постійних комісій питання щодо надання інформації Львівською 
обласною військовою адміністрацією про прийняті рішення, які стосуються 
бюджетних питань, змін та доповнень до обласних програм, а також звітів про 
їх виконання. За результатами розгляду підготувати відповідні пропозиції.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення в цілому:
"за" - 53, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 56. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 374 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про представлення О. Бориса на здобуття Премії Верховної Ради України 
за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.
(601-ПР від 19.05.2022)
ВИСТУПИЛИ:
І. Гримак, Й. Ситник.
ДОПОВІДАЧ:
Т. Бей – голова постійної комісії.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак.
ЗАПИТАННЯ:
П. Дворянин, М. Байтала.
ВИСТУПИЛИ:
Т. Подвірний.
І. Гримак – надала протокольне доручення керуючому справами обласної ради 
М. Литвинюк провести інформаційну кампанію щодо популяризації Премії 
Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 
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місцевого самоврядування (офіційний вебсайт Львівської обласної ради, ЗМІ 
тощо).
Й. Ситник, І. Гримак.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 39, "проти" - 0, "утрималось" - 5, "не голосувало" - 9,
"усього проголосувало" - 53. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення не ухвалюється.

ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – на прохання депутатів запропонувала повернутися до розгляду 
питання "Про представлення О. Бориса на здобуття Премії Верховної Ради 
України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого 
самоврядування" (601-ПР від 19.05.2022).
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 40, "проти" - 0, "утрималось" - 2, "не голосувало" - 9,
"усього проголосувало" - 51. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.

Надала протокольне доручення голові постійної комісії з питань молоді 
та спорту Т. Бей розглянути та доопрацювати на засіданні постійної комісії 
питання "Про представлення О. Бориса на здобуття Премії Верховної Ради 
України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого 
самоврядування" (601-ПР від 19.05.2022). За результатами розгляду підготувати 
відповідні пропозиції.
 
СЛУХАЛИ:
Про представлення до нагородження Премією Верховної Ради України.
(595-ПР від 06.05.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 47, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 4,
"усього проголосувало" - 51. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 375 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про Обласну премію імені Героя України Степана Бандери.
(603-ПР від 31.05.2022)
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
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"за" - 45, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 7,
"усього проголосувало" - 52. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 376 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про Почесну відзнаку Львівської обласної ради "80-річчя від дня 
створення Української повстанської армії".
(541-ПР від 08.02.2022)
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 50, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 2,
"усього проголосувало" - 52. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 377 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про затвердження списків присяжних для місцевих загальних судів 
Львівської області.
(597-ПР від 13.05.2022)
ДОПОВІДАЧ:
Н. Сумало – голова постійної комісії.
ЗАПИТАННЯ:
Й. Ситник.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 45, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 6,
"усього проголосувало" - 51. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 378 додається). 

ВИСТУПИЛИ:
І. Гримак, Й. Ситник, І. Супрун.
І. Гримак – запропонувала голосувати "пакетом" питання порядку денного:
- № 27 "Про представлення Я. Стасюка до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України" (510-ПР від 10.01.2022);
- № 28 "Про представлення Р. Яціва до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України" (511-ПР від 10.01.2022);
- № 29 "Про представлення А. Гречила до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України" (548-ПР від 14.02.2022);
- № 30 "Про представлення І. Гавришкевича до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (549-ПР від 14.02.2022);
- № 31 "Про представлення І. Данилихи до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України" (550-ПР від 14.02.2022);
- № 32 "Про представлення П. Жука до нагородження Почесною грамотою 
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Верховної Ради України" (554-ПР від 14.02.2022);
- № 33 "Про представлення М. Колодка до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України" (555-ПР від 14.02.2022);
- № 34 "Про представлення Т. Крушельницької до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (556-ПР від 14.02.2022);
- № 35 "Про представлення Р. Матковського до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (559-ПР від 14.02.2022);
- № 36 "Про представлення А. Риборака до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України" (563-ПР від 14.02.2022);
- № 37 "Про представлення Г. Чопика до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України" (564-ПР від 14.02.2022);
- № 38 "Про представлення І. Шостака до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України" (565-ПР від 14.02.2022).
Пропозиція ухвалюється.

СЛУХАЛИ:
- № 27 "Про представлення Я. Стасюка до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (510-ПР від 10.01.2022);
- № 28 "Про представлення Р. Яціва до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України" (511-ПР від 10.01.2022);
- № 29 "Про представлення А. Гречила до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (548-ПР від 14.02.2022);
- № 30 "Про представлення І. Гавришкевича до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (549-ПР від 14.02.2022);
- № 31 "Про представлення І. Данилихи до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (550-ПР від 14.02.2022);
- № 32 "Про представлення П. Жука до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України" (554-ПР від 14.02.2022);
- № 33 "Про представлення М. Колодка до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (555-ПР від 14.02.2022);
- № 34 "Про представлення Т. Крушельницької до нагородження 
Почесною грамотою Верховної Ради України" (556-ПР від 14.02.2022);
- № 35 "Про представлення Р. Матковського до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (559-ПР від 14.02.2022);
- № 36 "Про представлення А. Риборака до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (563-ПР від 14.02.2022);
- № 37 "Про представлення Г. Чопика до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (564-ПР від 14.02.2022);
- № 38 "Про представлення І. Шостака до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (565-ПР від 14.02.2022).
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкти рішень за основу та в цілому:
"за" - 41, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 10,
"усього проголосувало" - 51. 
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ВИРІШИЛИ:
Рішення не ухвалюються. 

ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – запропонувала повернутися до розгляду питань порядку денного 
№№ 27-38.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 45,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 2,
"усього проголосувало" - 47. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.

СЛУХАЛИ:
- № 27 "Про представлення Я. Стасюка до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (510-ПР від 10.01.2022);
- № 28 "Про представлення Р. Яціва до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України" (511-ПР від 10.01.2022);
- № 29 "Про представлення А. Гречила до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (548-ПР від 14.02.2022);
- № 30 "Про представлення І. Гавришкевича до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (549-ПР від 14.02.2022);
- № 31 "Про представлення І. Данилихи до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (550-ПР від 14.02.2022);
- № 32 "Про представлення П. Жука до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України" (554-ПР від 14.02.2022);
- № 33 "Про представлення М. Колодка до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (555-ПР від 14.02.2022);
- № 34 "Про представлення Т. Крушельницької до нагородження 
Почесною грамотою Верховної Ради України" (556-ПР від 14.02.2022);
- № 35 "Про представлення Р. Матковського до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (559-ПР від 14.02.2022);
- № 36 "Про представлення А. Риборака до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (563-ПР від 14.02.2022);
- № 37 "Про представлення Г. Чопика до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (564-ПР від 14.02.2022);
- № 38 "Про представлення І. Шостака до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України" (565-ПР від 14.02.2022).
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкти рішень за основу та в цілому:
"за" - 47, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 0,
"усього проголосувало" - 47. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюються (№ 379 - 390 додаються). 
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ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – запропонувала голосувати "пакетом" питання порядку денного:
- № 39 "Про представлення Л. Добродняка до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України" (551-ПР від 14.02.2022);
- № 40 "Про представлення С. Дубецького до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України" (552-ПР від 14.02.2022);
- № 41 "Про представлення Я. Дуброва до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України" (553-ПР від 14.02.2022);
- № 42 "Про представлення О. Лешньовського до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України" (558-ПР від 14.02.2022);
- № 43 "Про представлення Ю. Левенця до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України" (557-ПР від 14.02.2022); 
- № 44 "Про представлення І. Матушевського до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України" (560-ПР від 14.02.2022);
- № 45 "Про представлення П. Паславського до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України" (561-ПР від 14.02.2022);
- № 46 "Про представлення Є. Петрика до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України" (562-ПР від 14.02.2022).
Пропозиція ухвалюється.

СЛУХАЛИ:
- № 39 "Про представлення Л. Добродняка до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України" (551-ПР від 14.02.2022);
- № 40 "Про представлення С. Дубецького до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України" (552-ПР від 14.02.2022);
- № 41 "Про представлення Я. Дуброва до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України" (553-ПР від 14.02.2022);
- № 42 "Про представлення О. Лешньовського до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України" (558-ПР від 14.02.2022);
- № 43 "Про представлення Ю. Левенця до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України" (557-ПР від 14.02.2022); 
- № 44 "Про представлення І. Матушевського до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України" (560-ПР від 14.02.2022);
- № 45 "Про представлення П. Паславського до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України" (561-ПР від 14.02.2022);
- № 46 "Про представлення Є. Петрика до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України" (562-ПР від 14.02.2022).
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкти рішень за основу та в цілому:
"за" - 45, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 2,
"усього проголосувало" - 47. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюються (№ 391 - 398 додаються). 
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СЛУХАЛИ:
Різне.

Звучить Гімн України

ХІІІ чергова сесія завершила роботу

Голова                              Ірина ГРИМАК


