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І. Гримак – привітала з уродинами депутатів Львівської обласної ради 

VІІІ скликання, які від останнього пленарного засідання сесії обласної ради, яке 

відбулося 14 червня 2022 року, відсвяткували уродини: 

Ганущина Олександра Олександровича; 

Свіщова Віталія Олександровича; 

Пелиховського Ярослава Володимировича; 

Ткачука Павла Петровича; 

Добоша Ростислава Олексійовича; 

Доскіча Юрія Юрійовича; 

Кобзарева Олександра Володимировича; 

Цибулю Леоніда Йосифовича; 

Холода Юрія Ігоровича; 

Гірника Євгенія Володимировича; 

Доманського Володимира Володимировича; 

Гичку Михайла Михайловича; 

Демчину Романа Івановича; 

Сех Ірину Ігорівну. 

Привітала та вручила пам’ятні адреси ювілярам:  

Письменній Тетяні Олександрівній; 

Ярмолі Анні Петрівній; 

Панькевичу Олегу Ігоровичу; 

Квурту Володимиру Леонідовичу; 

Дзюдзю Михайлу Семеновичу; 

Оленичу Сергію Романовичу. 

 

СЛУХАЛИ:  

Про порядок денний ХІV чергової сесії обласної ради. 

(634-ПР від 15.09.2022) 

ДОПОВІДАЧ: 

І. Гримак – голова обласної ради. 

Порядок денний: 

1. Про порядок денний ХІV чергової сесії обласної ради. 

Доповідає: І. Гримак – голова обласної ради. 

2. Про депутатські запити. 

(618-ПР від 16.06.2022) 

Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради. 

3. Про інформацію правоохоронних органів щодо стану справ стосовно 

переслідування осіб, які займаються волонтерською діяльністю, на території 

Львівської області. 

(633-ПР від 15.09.2022) 

Доповідають: А. Войтенко – керівник Львівської обласної прокуратури; 

О. Шляховський – начальник Головного управління Національної поліції у 

Львівській області. 
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Співдоповідає: Н. Сумало – голова постійної комісії з питань 

правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань. 

4. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до 

спільної власності територіальних громад Львівської області окремого 

індивідуально визначеного майна. 

(622-ПР від 11.08.2022) 

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 з питань охорони 

здоров’я та материнства;  

М. Седіло – голова постійної комісії з питань комунального майна. 

5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 5 червня 2018 року № 707 

"Про надання згоди на прийняття в спільну власність територіальних громад 

об’єктів державної власності". 

(416-ПР від 26.10.2021) 

Доповідають: О. Паска – директор департаменту освіти і науки Львівської 

обласної військової адміністрації;  

Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 

обласної ради. 

Співдоповідають: М. Седіло – голова постійної комісії з питань 

комунального майна; 

І. Герус – голова постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій. 

6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30 вересня 2021 року № 217 

"Про надання згоди на безоплатну передачу у спільну власність 

територіальних громад Львівської області предметів, подарованих під час 

офіційного візиту Прем’єр-міністра України до Ватикану". 

(624-ПР від 02.09.2022) 

Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 

Львівської обласної ради.  

Співдоповідає: М. Седіло – голова постійної комісії з питань комунального 

майна. 

7. Про затвердження Комплексної програми популяризації української мови у 

Львівській області на 2023 – 2027 роки. 

(626-ПР від 08.09.2022) 

Доповідає: С. Шеремета – голова постійної комісії з питань культури, 

інформаційної політики та промоції. 

8. Про завершення декомунізації та деколонізації на території Львівської 

області. 

(607-ПР від 02.06.2022) 

Доповідає: С. Шеремета  –  голова постійної комісії з питань культури, 

інформаційної політики та промоції. 

9. Про встановлення орендної плати. 

(631-ПР від 09.09.2022) 
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Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 

Львівської обласної ради.  

Співдоповідає: М. Седіло – голова постійної комісії з питань комунального 

майна. 

10.  Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства Львівської 

обласної ради "Львівський обласний державний клінічний лікувально-

діагностичний ендокринологічний центр" та комунального некомерційного 

підприємства Львівської обласної ради "Львівський обласний 

спеціалізований центр радіаційного захисту населення» шляхом приєднання 

до комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради 

"Львівський обласний клінічний діагностичний центр". 

(625-ПР від 06.09.2022) 

Доповідає: О.Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я 

Львівської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідають: А. Ярмола – голова постійної комісії з питань охорони 

здоров’я та материнства; 

Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 

обласної ради; 

Р. Пукаляк – директор комунального некомерційного підприємства 

Львівської обласної ради "Львівський обласний клінічний діагностичний 

центр". 

11.  Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

державному підприємстві "Стрийське лісове господарство" відповідно до 

Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 

ділянок. 

(629-ПР від 08.09.2022) 

Доповідає: А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління 

лісового та мисливського господарства. 

Співдоповідає: В. Свіщов  –  голова постійної комісії з питань екології, 

природних ресурсів та рекреації. 

12.  Про перейменування селища міського типу Рудне Львівської міської ради 

Львівського району Львівської області. 

(627-ПР від 08.09.2022) 

Доповідає: В. Кирилич – голова постійної комісії з питань розвитку 

місцевого самоврядування. 

13.  Про перейменування селища міського типу Славське Славської селищної 

ради Стрийського району Львівської області. 

(628-ПР від 08.09.2022) 

Доповідає: В. Кирилич – голова постійної комісії з питань розвитку 

місцевого самоврядування. 

14.  Про передачу нерухомого майна. 

(632-ПР від 09.09.2022) 

Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 

Львівської обласної ради.  
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Співдоповідає: М. Седіло – голова постійної комісії з питань комунального 

майна. 

15.  Про представлення Л. Вовк до нагородження Грамотою Верховної Ради 

України. 

(620-ПР від 27.06.2022) 

Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії з питань законності, 

депутатської етики, регламенту та свободи слова. 

16.  Про представлення В. Чуби до нагородження Грамотою Верховної Ради 

України. 

(621-ПР від 27.06.2022) 

Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії з питань законності, 

депутатської етики, регламенту та свободи слова. 

17.  Про представлення О. Барабаша до нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України. 

(630-ПР від 08.09.2022) 

Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії з питань законності, 

депутатської етики, регламенту та свободи слова. 

18.  Про затвердження списків присяжних для місцевих загальних судів 

Львівської області. 

(623-ПР від 01.09.2022) 

Доповідає: Н. Сумало – голова постійної комісії з питань правоохоронної, 

антикорупційної діяльності та військових формувань. 

19.  Про заяви Львівської обласної ради. 

(619-ПР від 24.06.2022) 

Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради. 

20.  Про звернення Львівської обласної ради. 

(516-ПР від 27.01.2022) 

Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради. 

1. Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо необхідності визначення пріоритетів бюджетного 

фінансування, спрямованих на забезпечення обороноздатності держави та 

соціального захисту громадян, під час розгляду проєкту Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2023 рік". 

Доповідає: В. Квурт  –  депутат обласної ради. 

2. Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо готовності об’єктів житлового фонду та теплових 

мереж країни до опалювального сезону в умовах воєнного стану. 

Доповідає: В. Квурт  –  депутат обласної ради. 

21.  Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу: 

"за" - 66, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 1, 

"усього проголосувало" - 67.  

Ухвалюється. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Ю. Холод – запропонував розгляд питання № 10 порядку денного "Про 

реорганізацію комунального некомерційного підприємства Львівської обласної 

ради "Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний 

ендокринологічний центр" та комунального некомерційного підприємства 

Львівської обласної ради "Львівський обласний спеціалізований центр 

радіаційного захисту населення" шляхом приєднання до комунального 

некомерційного підприємства Львівської обласної ради "Львівський обласний 

клінічний діагностичний центр" (625-ПР від 06.09.2022) перенести № 4. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 54,  "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 12, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

Ю. Холод – запропонував розгляд питання № 7 порядку денного "Про 

затвердження Комплексної програми популяризації української мови у 

Львівській області на 2023 – 2027 роки" перенести № 5 та під час його розгляду 

взяти за основу проєкт рішення з пропозиціями постійної комісії з питань 

культури, інформаційної політики та промоції  "Про затвердження Комплексної 

програми сприяння функціонуванню української мови як державної у 

Львівській області на 2023 – 2026 роки" (636-ПР від 19.09.2022). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 56,  "проти" - 0, "утрималось" - 4, "не голосувало" - 7, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

Ю. Холод – беручи до уваги висновок постійної комісії з питань законності, 

депутатської етики, регламенту та свободи слова, запропонував внести до 

порядку денного сесії питанням № 19 проєкт рішення "Про дострокове 

припинення повноважень депутата Львівської обласної ради VIII скликання 

М. Седіла" (635-ПР від 16.09.2022). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 59,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 8, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

Т. Подвірний – запропонував внести до порядку денного питання "Про 

звернення до Президента України щодо присвоєння звання Герой України 

легендарному сотенному УПА Мирославу Симчичу за героїчну збройну 

боротьбу з окупантами, багаторічну підтримку і захист політв'язнів-побратимів 

у сталінсько-брежневських таборах, активну роботу з національно-

патріотичного виховання, за видатні заслуги перед державою і з нагоди 99-
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річчя від дня народження" (521-ПР від 31.01.2022), яке окремим пунктом 

віднести до питання "Про звернення Львівської обласної ради". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 65,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 2, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

Т. Подвірний – запропонував внести до порядку денного питання "Про 

звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики України, 

Фонду державного майна України і НАК "Нафтогаз України" щодо результатів 

інвентаризації газових мереж Львівської області" (593-ПР від 25.02. 2022), яке 

окремим пунктом віднести до питання "Про звернення Львівської обласної 

ради". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 67,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 0, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

Т. Подвірний – запропонував внести до порядку денного питання "Про 

звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

популяризації та підтримки багатодітної сім’ї, народних і родинних традицій та 

встановлення Дня багатодітної сім’ї в Україні" (567-ПР від 14.02.2022), яке 

окремим пунктом віднести до питання "Про звернення Львівської обласної 

ради". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 66,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 1, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

Б. Гагалюк – запропонував внести до порядку денного питання "Про звернення 

до Президента України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки та 

оборони України щодо необхідності синхронізації санкційної  політики 

України з іноземними партнерами та негайного запровадження санкцій 

стосовно підприємств, компаній військово-промислового комплексу російської 

федерації, їхніх керівників і спонсорів", яке окремим пунктом віднести до 

питання "Про звернення Львівської обласної ради". 

І. Гримак – запропонувала об’єднати озвучений вище проєкт звернення з 

аналогічним проєктом звернення, ініційованим фракцією політичної партії "За 

майбутнє" у Львівській обласній раді. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучені пропозиції: 

"за" - 66,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 1, 
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"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиції ухвалюються. 

І. Герус, І. Гримак. 

І. Герус – запропонувала внести до порядку денного питання "Про звернення до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо державного 

замовлення на підготовку робітничих кадрів", яке окремим пунктом віднести до 

питання "Про звернення Львівської обласної ради". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 66,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 1, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

О. Панькевич – запропонував внести до порядку денного питання "Про 

звернення до Президента України щодо надання легендарному командиру 

добровольчого підрозділу "ОДЧ Карпатська Січ" Куцину Олегу Івановичу 

звання Героя України (посмертно)", яке окремим пунктом віднести до питання 

"Про звернення Львівської обласної ради". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 67,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 0, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

Г. Чорна – запропонувала внести до порядку денного питання "Про звернення 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо доцільності 

ухвалення проєкту постанови Верховної Ради України "Про Декларацію 

Верховної Ради України про надання незалежності поневоленим московією 

народам і країнам", яке окремим пунктом віднести до питання "Про звернення 

Львівської обласної ради". 

І. Гримак – надала протокольне доручення голові постійної комісії з питань 

соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій (М. Іщук), 

голові постійної комісії з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та 

військових формувань (Н. Сумало) та начальникові юридичного відділу 

обласної ради (Я. Гасяк) розглянути на засіданнях постійних комісій питання 

"Про звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

доцільності ухвалення проєкту постанови Верховної Ради України "Про 

Декларацію Верховної Ради України про надання незалежності поневоленим 

московією народам і країнам" (ініціатор – депутат обласної ради Г. Чорна). За 

результатами розгляду підготувати відповідні пропозиції. 

О. Панькевич – запропонував внести до порядку денного питання "Про 

звернення до Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Державного 

агентства лісових ресурсів України щодо негативних наслідків реформування 
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лісової галузі", яке окремим пунктом віднести до питання "Про звернення 

Львівської обласної ради". 

І. Гримак – запропонувала депутатам до розгляду питання "Про звернення 

Львівської обласної ради" ознайомитися з озвученим вище проєктом звернення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 58,  "проти" - 1, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 8, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

І. Гримак – проінформувала про ініціативи депутатів Н. Галецької та 

Т. Подвірного стосовно розгляду звернення щодо функціонування міжнародних 

пунктів пропуску через західний кордон України. З огляду на озвучені вище 

ініціативи депутатів запропонувала внести до порядку денного питання "Про 

звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури 

України, Державної прикордонної служби України та Державної митної служби 

України щодо ефективного функціонування міжнародних пунктів пропуску 

через західний кордон України", яке окремим пунктом віднести до питання 

"Про звернення Львівської обласної ради". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 67,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 0, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення в цілому: 

"за" - 67, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 0, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 399 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про депутатські запити. 

(618-ПР від 16.06.2022) 

ДОПОВІДАЧ: 

І. Гримак – голова обласної ради – запропонувала процедуру розгляду питання, 

зокрема прийняти проєкт рішення в цілому, з урахуванням озвучених 

депутатських запитів. Озвучила депутатські запити таких депутатів: 

1. В. Квурта – адресований Львівському міському голові А. Садовому – 

щодо ситуації, яка склалась навколо ринку "Добробут". 

2. О. Панькевича – адресований голові Львівської обласної ради 

І. Гримак, начальникові Львівської обласної військової адміністрації 

М. Козицькому – щодо тендеру на будівництво лісової автодороги в 

ДП "Дрогобицьке лісове господарство". 
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3. Т. Подвірного – адресований головам територіальних громад 

Львівської області – щодо процедури оплати за послуги водопостачання та 

водовідведення побутовими споживачами Львівської області. 

4. М. Іщука – адресований начальникові Головного управління 

Національної поліції у Львівській області О. Шляховському – щодо 

необхідності належного реагування на наявні ознаки кримінального 

правопорушення при відчуженні квартири в учасника АТО О. Павлика. 

5. Г. Чорної – адресований начальникові управління житлового 

господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури 

Львівської міської ради В. Іванову – щодо несправності ліфта у будинку на 

вул. І. Пулюя, 4 у м. Львові. 

6. С. Шеремети – адресований Львівському міському голові А. Садовому 

– щодо паркування автотранспорту у центральній частині міста. 

7. Г. Чорної – адресований начальникові управління житлового 

господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури 

Львівської міської ради В. Іванову – щодо закриття наглухо підвалів. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення в цілому, з урахуванням озвучених депутатських 

запитів: 

"за" - 63, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 4, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 400 додається).  

 

СЛУХАЛИ: 

Депутатські заяви, звернення та повідомлення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І. Гримак – за результатами обговорення голів фракцій у Львівській обласній 

рада, запропонувала під час слухань депутатських заяв, звернень та 

повідомлень надати можливість для виступів по одному представнику від 

кожної фракції у Львівській обласній раді. 

О. Ганущин, І. Гримак. 

Л. Зубач – наголосив, що запорукою перемоги України є Збройні Сили України, 

громадянське суспільство, місцеве самоврядування, волонтерство і закликав 

усіх до єдності та спільної позиції. 

Є. Швед – прокоментував ситуацію, яка склалася у державному підприємстві 

"Бродівське лісове господарство" щодо його діяльності. 

Т. Подвірний – озвучив депутатський запит, адресовний головам 

територіальних громад Львівської області – щодо процедури оплати за послуги 

водопостачання та водовідведення побутовими споживачами Львівської 

області. 

Л. Цибуля – озвучив заяву фракції політичної партії ВО "Батьківщина" у 

Львівській обласній раді щодо реорганізації комунального некомерційного 

підприємства Львівської обласної ради "Львівський обласний державний 

клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр" шляхом 
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приєднання до комунального некомерційного підприємства Львівської обласної 

ради "Львівський обласний клінічний діагностичний центр". 

М. Кульчицька-Волчко – прокоментувала ситуацію, що склалася із 

переслідуванням осіб, які займаються волонтерською діяльністю, на території 

Львівської області. 

Г. Чорна – прокоментувала питання щодо завершення декомунізації та 

деколонізації на території Львівської області. 

Р. Фединяк – озвучив звернення щодо діяльності волонтерів та необхідності 

врегулювання порядку та умов використання гуманітарної допомоги. 

Н. Галецька – озвучила звернення щодо будівництва нових міжнародних 

пунктів пропуску задля збільшення обсягів експорту товарів з України. 

 

СЛУХАЛИ: 

Про інформацію правоохоронних органів щодо стану справ стосовно 

переслідування осіб, які займаються волонтерською діяльністю, на 

території Львівської області. 

(633-ПР від 15.09.2022) 

ДОПОВІДАЧ: 

Н. Сумало – голова постійної комісії з питань правоохоронної, антикорупційної 

діяльності та військових формувань. 

ЗАПИТАННЯ: 

М. Байтала, О. Ганущин, Є. Швед, Е. Леонов, С. Дзядик, М. Іщук, Й. Ситник, 

І. Щурко, Б. Гагалюк. 

ВИСТУПИЛИ: 

М. Кульчицька-Волчко, І. Гримак, Й. Ситник. 

І. Гримак – запропонувала надати час для виступу представникові волонтерів 

Львівщини Н. Дигдалович.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 64, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 6, 

"усього проголосувало" - 70.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

Н. Дигдалович – представник волонтерів Львівщини – озвучила звернення до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Генерального прокурора України, Служби безпеки України та Національної 

поліції України щодо припинення переслідування волонтерів. 

ОБГОВОРЕННЯ: 

С. Риботицька, О. Дуда, Й. Ситник, Б. Гагалюк, Р. Кізима, І. Супрун, Р. Добош, 

Р. Филипів, О. Ганущин, М. Кульчицька-Волчко, С. Дзядик, О. Панькевич, 

Е. Леонов, С. Шеремета. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу:  

"за" - 59, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 8, 

"усього проголосувало" - 67.  
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Ухвалюється. 

ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак – з метою проведення консультацій з головами фракцій у Львівській 

обасній раді оголосила перерву. 

 

Перерва 

 

ВИСТУПИЛИ: 

О. Ганущин – запропонував назву проєкту рішення викласти в такій редакції: 

"Про інформацію правоохоронних органів щодо переслідування осіб, які 

займаються волонтерською діяльністю, у вигляді відкритих кримінальних 

проваджень", а також в преамбулі та пункті 1 проєкту рішення слова "стану 

справ стосовно переслідування осіб, які займаються волонтерською діяльністю, 

на території Львівської області" замінити на "переслідування осіб, які 

займаються волонтерською діяльністю, у вигляді відкритих кримінальних 

проваджень". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 55, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 12, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

О. Ганущин – запропонував до проєкту рішення додати пункт та викласти його 

в такій редакції: "Закликати Офіс Генерального прокурора, органи досудового 

розслідування Національної поліції України закрити кримінальні провадження 

щодо осіб, котрі надають волонтерську допомогу Збройним Силам України, 

іншим військовим формуванням, правоохоронним органам під час дії 

правового режиму воєнного стану, оскільки такі є необгрунтованими, 

знижують обороноздатність держави і не відповідають суспільному запиту на 

справедливість", відповідно з подальшою зміною нумерації пунктів. 

І. Гримак. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 22, "проти" - 0, "утрималось" - 7, "не голосувало" - 37, 

"усього проголосувало" - 66.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція не ухвалюється. 

О. Ганущин – запропонував до проєкту рішення додати пункт та викласти його 

в такій редакції: "До прийняття законодавчих актів про розмежування 

волонтерської та гуманітарної допомоги, задля недопущення переслідування 

волонтерів за очевидної недосконалості кримінального законодавства: 

- запропонувати Генеральному прокуророві України, голові Національної 

поліції України взяти на особистий контроль питання закриття кримінальних 

проваджень, що перебувають на стадії досудового розслідування, відкритих 

стосовно осіб, які надають волонтерську допомогу Збройним Силам України, 
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іншим військовим формуванням, правоохоронним органам під час дії 

правового режиму воєнного стану; 

- закликати Генерального прокурора України вжити заходів, у межах 

компетенції, у частині прийняття постанов про відмову від підтримання 

державного обвинувачення, у кримінальних провадженнях, що перебувають у 

судах, стосовно осіб, які надають волонтерську допомогу Збройним Силам 

України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам  під час дії 

правового режиму воєнного стану", відповідно з подальшою зміною нумерації 

пунктів. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 45, "проти" - 0, "утрималось" - 5, "не голосувало" - 17, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

О. Ганущин – запропонував до проєкту рішення додати пункт та викласти його 

в такій редакції: "Запропонувати народним депутатам від Львівщини 

невідкладно внести законопроєкт про розмежування волонтерської і 

гуманітарної  допомоги, з відповідними змінами до Кримінального кодексу 

України, законів України "Про волонтерську діяльність", "Про гуманітарну 

допомогу", відповідно з подальшою зміною нумерації пунктів. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 58, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 9, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

О. Ганущин – запропонував до проєкту рішення додати пункт та викласти його 

в такій редакції: "Рекомендувати обласним радам, місцевим радам Львівщини 

прийняти аналогічні рішення на захист волонтерів, які надають допомогу 

Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним 

органам під час дії правового режиму воєнного стану", відповідно з подальшою 

зміною нумерації пунктів. 

І. Гримак – уточнила пропозицію депутата О. Ганущина, а саме: слово 

"рекомендувати" замінити на "запропонувати". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучені пропозиції: 

"за" - 59, "проти" - 0, "утрималось" - 3, "не голосувало" - 5, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиції ухвалюються. 

О. Ганущин – запропонував пункт 2 проєкту рішення викласти в такій редакції: 

"Прийняти звернення до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора України, Служби безпеки 

України та Національної поліції України щодо припинення переслідування 
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волонтерів згідно з додатком". Наголосив що це звернення було зачитано на 

сесії обласної ради представником волонтерів Львівщини Н. Дигдалович. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 55, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 12, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

Б. Гагалюк, І. Гримак. 

Й. Ситник – запропонував до проєкту рішення додати пункт та викласти його в 

такій редакції: "Доручити юридичному відділу Львівської обласної ради 

надавати правовий та консультативний супровід (підтримку) за зверненням 

волонтерів Львівщини", відповідно з подальшою зміною нумерації пунктів. 

І. Гримак – надала протокольне доручення начальникові юридичного відділу 

обласної ради (Я. Гасяк) під час розгляду на засіданнях постійної комісії з 

питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань 

питань щодо стану справ стосовно переслідування осіб, які займаються 

волонтерською діяльністю, на території Львівської області участь визначити 

обов’язковою. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 42, "проти" - 0, "утрималось" - 3, "не голосувало" - 22, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція не ухвалюється. 

М. Кульчицька-Волчко – оскільки на засіданні сесії не було заслухано 

інформації Львівської обласної прокуратури та Головного управління 

Національної поліції у Львівській області, наголосила на невідповідності тексту 

пункту 1 проєкту рішення. 

І. Гримак – запропонувала пункт 1 проєкту рішення викласти в такій редакції: 

"Враховуючи письмову інформацію Львівської обласної прокуратури, 

Головного управління Національної поліції у Львівській області щодо 

переслідування осіб, які займаються волонтерською діяльністю, у вигляді 

відкритих кримінальних проваджень, вважати неприйнятними переслідування 

волонтерів". 

Р. Филипів – запропонував після слів "вважати неприйнятними переслідування 

волонтерів" додати "а також практику провокацій як метод збору доказів та 

підстав для таких переслідувань". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучені пропозиції: 

"за" - 60, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 7, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиції ухвалюються. 
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Є. Швед – запропонував до проєкту рішення додати пункт та викласти його в 

такій редакції: "Постійним комісіям з питань правоохоронної, антикорупційної 

діяльності та військових формувань, з питань культури, інформаційної політики 

та промоції і з питань євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального 

співробітництва провести засідання щодо діяльності волонтерських 

організацій", відповідно з подальшою зміною нумерації пунктів. 

І. Гримак – уточнила пропозицію депутата Є. Шведа, а саме: до проєкту 

рішення додати пункт та викласти його в такій редакції: "Провести спільні 

засідання постійних комісій з питань правоохоронної, антикорупційної 

діяльності та військових формувань, з питань культури, інформаційної політики 

та промоції, з питань євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального 

співробітництва щодо діяльності волонтерських організацій та напрацьовані 

пропозиції скерувати до відповідних профільних комітетів Верховної Ради 

України", відповідно з подальшою зміною нумерації пунктів. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За озвучену пропозицію: 

"за" - 57, "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 9, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

І. Гримак – запропонувала депутатам визначитися з термінами виконання 

порушеного питання. 

Є. Швед – запропонував до проєкту рішення додати пункт та викласти його в 

такій редакції: "Розглянути на наступній сесії Львівської обласної ради питання 

за результатами сьогоднішнього розгляду", відповідно з подальшою зміною 

нумерації пунктів. 

І. Гримак – уточнила пропозицію депутата Є. Шведа, а саме: до проєкту 

рішення додати пункт та викласти його в такій редакції: "Повернутися до 

рогляду цього питання на наступній сесії Львівської обласної ради", відповідно 

з подальшою зміною нумерації пунктів. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 58, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 9, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення в цілому: 

"за" - 61, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 6, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 401 додається).  

 

 

 



16 

 

  

ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак – запропонувала продовжити роботу чергової сесії без оголошення 

обідньої перерви. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 29, "проти" - 4, "утрималось" - 2, "не голосувало" - 32, 

"усього проголосувало" - 67.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція не ухвалюється. 

І. Гримак – оголосила перерву на обід. 

 

Перерва 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Б. Гагалюк – запропонував доручити Львівській обласній військовій 

адміністрації напрацювати проєкт Комплексної програми матеріально-

технічного забезпечення військових частин територіальної оборони Збройних 

Сил України.  

І. Гримак – надала протокольне доручення голові постійної комісії з питань 

правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань 

(Н. Сумало) спільно з Львівською обласною військовою адміністрацією 

напрацювати проєкт Комплексної програми матеріально-технічного 

забезпечення військових частин територіальної оборони Збройних Сил 

України. За результатами розгляду підготувати відповідний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 51, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 12, 

"усього проголосувало" - 63.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

 

СЛУХАЛИ: 

Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства Львівської 

обласної ради "Львівський обласний державний клінічний лікувально-

діагностичний ендокринологічний центр" та комунального 

некомерційного підприємства Львівської обласної ради "Львівський 

обласний спеціалізований центр радіаційного захисту населення" шляхом 

приєднання до комунального некомерційного підприємства Львівської 

обласної ради "Львівський обласний клінічний діагностичний центр". 

(625-ПР від 06.09.2022) 

ДОПОВІДАЧ: 

О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я Львівської обласної 

військової адміністрації. 

ЗАПИТАННЯ: 
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М. Байтала, Г. Чорна, Т. Подвірний, Й. Ситник, Т. Письменна, М. Іщук, 

Б. Гагалюк, М. Байтала. 

ВИСТУПИЛИ: 

І. Гримак, Л. Кобецька. 

ОБГОВОРЕННЯ: 

Е. Леонов, І. Сех, О. Панькевич, М. Байтала, Н. Сумало, Т. Подвірний, М. Іщук. 

ВИСТУПИЛИ: 

І. Гримак, І. Сех, Й. Ситник, Е. Леонов. 

СПІВДОПОВІДАЧ:  

Р. Пукаляк – директор комунального некомерційного підприємства Львівської 

обласної ради "Львівський обласний клінічний діагностичний центр". 

ЗАПИТАННЯ: 

Т. Письменна. 

ВИСТУПИВ: 

Ю. Вендзілович – директор комунального некомерційного підприємства 

Львівської обласної ради "Львівський обласний державний клінічний 

лікувально-діагностичний ендокринологічний центр". 

ЗАПИТАННЯ: 

Е. Леонов. 

ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак – на прохання депутатів запропонувала надати час для виступу голові 

профспілкового комітету комунального некомерційного підприємства 

Львівської обласної ради "Львівський обласний державний клінічний 

лікувально-діагностичний ендокринологічний центр" Б. Ільницькій. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 51, "проти" - 0, "утрималось" - 2, "не голосувало" - 12, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

ВИСТУПИЛА: 

Б. Ільницька – голова профспілкового комітету комунального некомерційного 

підприємства Львівської обласної ради "Львівський обласний державний 

клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр". 

ЗАПИТАННЯ: 

І. Сех. 

ВИСТУПИЛИ: 

І. Стецькович. 

Ю. Вендзілович – директор комунального некомерційного підприємства 

Львівської обласної ради "Львівський обласний державний клінічний 

лікувально-діагностичний ендокринологічний центр". 

ЗАПИТАННЯ: 

Ю. Раделицький, Б. Гагалюк. 

ОБГОВОРЕННЯ: 

Й. Ситник. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому: 

"за" - 43, "проти" - 4, "утрималось" - 7, "не голосувало" - 11, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 402 додається).  

 

ВИСТУПИЛИ: 

О. Панькевич, І. Гримак. 

І. Гримак – повідомила про присутність на сесії Львівської обласної ради  

Уповноваженого із захисту державної мови Т. Кременя. 

Т. Кремінь – Уповноважений із захисту державної мови. 

О. Панькевич, І. Гримак. 

 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Комплексної програми сприяння функціонуванню 

української мови як державної у Львівській області на 2023 – 2026 роки. 

(636-ПР від 19.09.2022) 

ДОПОВІДАЧ: 

С. Шеремета – голова постійної комісії з питань культури, інформаційної 

політики та промоції. 

ЗАПИТАННЯ: 

Л. Цибуля, Й. Ситник, Ю. Раделицький, Г. Чорна, С. Стечак, Н. Галецька, 

Р. Добош, С. Хобзей, І. Стецькович, Т. Подвірний. 

ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу:  

"за" - 61, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 4, 

"усього проголосувало" - 65.  

Ухвалюється. 

ВИСТУПИЛИ: 

Т. Подвірний – запропонував назву проєкту рішення викласти в такій редакції: 

"Про затвердження Комплексної програми утвердження української мови на 

2023 – 2026 роки". 

І. Гримак. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 61, "проти" - 1, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення в цілому: 

"за" - 61, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 4, 
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"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 403 додається).  

 

СЛУХАЛИ: 

Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до 

спільної власності територіальних громад Львівської області окремого 

індивідуально визначеного майна. 

(622-ПР від 11.08.2022) 

ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому: 

"за" - 59, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 6, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 404 додається).  

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 5 червня 2018 року № 707 

"Про надання згоди на прийняття в спільну власність територіальних 

громад об’єктів державної власності". 

(416-ПР від 26.10.2021) 

ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому: 

"за" - 53, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 12, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 405 додається).  

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 30 вересня 2021 року 

№ 217 "Про надання згоди на безоплатну передачу у спільну власність 

територіальних громад Львівської області предметів, подарованих під час 

офіційного візиту Прем’єр-міністра України до Ватикану". 

(624-ПР від 02.09.2022) 

ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому: 

"за" - 54, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 11, 

"усього проголосувало" - 65.  
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ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 406 додається).  

 

СЛУХАЛИ: 

Про завершення декомунізації та деколонізації на території Львівської 

області. 

(607-ПР від 02.06.2022) 

ДОПОВІДАЧ: 

С. Шеремета – голова постійної комісії з питань культури, інформаційної 

політики та промоції. 

ЗАПИТАННЯ: 

О. Панькевич, О. Василько, К. Кеньо, З. Миляник. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу:  

"за" - 58, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 7, 

"усього проголосувало" - 65.  

Ухвалюється. 

ВИСТУПИЛИ: 

З. Миляник – запропонував пункт 1 проєкту рішення викласти в такій редакції: 

"Завершити декомунізацію та деколонізацію на території Львівської області до 

31 грудня 2023 року, зокрема рекомендувати органам місцевого 

самоврядування:". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 55, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 10, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

З. Миляник – запропонував підпункт 1.1 пункту 1 проєкту рішення викласти в 

такій редакції: "Інвентаризувати об’єкти, меморіали і пам’ятники, які 

підлягають під визначення радянської, комуністичної, тоталітарної і 

колонізаційної символіки", відповідно підпункти 1.1, 1.2, 1.3 вважати 

підпунктами 1.2, 1.3, 1.4. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 57, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 8, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

М. Кульчицька-Волчко – запропонувала пункт 2 проєкту рішення викласти в 

такій редакції: "Львівській обласній військовій адміністрації (М. Козицький) 

невідкладно звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики 

України щодо надання дозволів на зняття з обліку та перенесення пам’яток 

історії, які символізують тоталітарний окупаційний комуністичний режим". 

І. Гримак, О. Василько. 
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І. Гримак – уточнила пропозицію депутата М. Кульчицької-Волчко, а саме:  

запропонувала пункт 2 проєкту рішення викласти в такій редакції: "Львівській 

обласній військовій адміністрації (М. Козицький) до 15 жовтня 2022 року 

звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо 

надання дозволів на зняття з обліку та перенесення пам’яток історії, які 

символізують тоталітарний окупаційний комуністичний режим". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 47, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 18, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення в цілому: 

"за" - 59, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 6, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 407 додається).  

 

СЛУХАЛИ: 

Про встановлення орендної плати. 

(631-ПР від 09.09.2022) 

ДОПОВІДАЧ: 

Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 

обласної ради. 

ЗАПИТАННЯ: 

С. Стечак, Б. Гагалюк, О. Панькевич. 

ВИСТУПИЛИ: 

М. Прикупенко – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства Львівської обласної ради "Львівський обласний госпіталь 

ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи".  

І. Гримак – надала протокольне доручення в. о. начальника управління майном 

спільної власності Львівської обласної ради Т. Зозулі спільно з генеральним 

директором комунального некомерційного підприємства Львівської обласної 

ради "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих 

ім. Ю. Липи" та за участі представників благодійної організації "Благодійний 

фонд "Суперлюди" організувати та провести для депутатів обласної ради 

розширену презентацію реалізації проєкту підтримки протезування для 

військових. 

Р. Добош, Т. Письменна. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому: 

"за" - 56, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 9, 

"усього проголосувало" - 65.  
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ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 408 додається).  

 

СЛУХАЛИ: 

Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

державному підприємстві "Стрийське лісове господарство" відповідно до 

Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 

ділянок. 

(629-ПР від 08.09.2022) 

ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому: 

"за" - 57, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 8, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 409 додається).  

 

СЛУХАЛИ: 

Про перейменування селища міського типу Рудне Львівської міської ради 

Львівського району Львівської області. 

(627-ПР від 08.09.2022) 

ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому: 

"за" - 56, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 9, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 410 додається).  

 

СЛУХАЛИ: 

Про перейменування селища міського типу Славське Славської селищної 

ради Стрийського району Львівської області. 

(628-ПР від 08.09.2022) 

ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому: 

"за" - 57, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 8, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 411 додається).  
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СЛУХАЛИ: 

Про передачу нерухомого майна. 

(632-ПР від 09.09.2022) 

ДОПОВІДАЧ: 

Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 

обласної ради. 

ЗАПИТАННЯ: 

Й. Ситник. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу:  

"за" - 53, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 12, 

"усього проголосувало" - 65.  

Ухвалюється. 

ВИСТУПИЛИ: 

Й. Ситник – запропонував у пункті 1 проєкту рішення після слів "без права 

надання в оренду" додати "цього майна і земельних ділянок за цією адресою", а 

також після слів "строком на час дії воєнного стану" додати "та  без права 

відчуження без згоди власника протягом 5 років після завершення дії воєнного 

стану". 

І. Гримак. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 41, "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 22, 

"усього проголосувало" - 64.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція не ухвалюється. 

Р. Добош – запропонував в пункті 1 проєкту рішення слова "строком на час дії 

воєнного стану" замінити на "строком до 01 січня 2025 року". 

І. Гримак. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 53, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 12, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення в цілому: 

"за" - 55, "проти" - 0, "утрималось" - 2, "не голосувало" - 8, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 412 додається).  

 

СЛУХАЛИ: 

Про представлення Л. Вовк до нагородження Грамотою Верховної Ради 

України. 
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(620-ПР від 27.06.2022) 

ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому: 

"за" - 54, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 11, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 413 додається).  

  

СЛУХАЛИ: 

Про представлення В. Чуби до нагородження Грамотою Верховної Ради 

України. 

(621-ПР від 27.06.2022) 

ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому: 

"за" - 57, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 8, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 414 додається).  

 

СЛУХАЛИ: 

Про представлення О. Барабаша до нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України. 

(630-ПР від 08.09.2022) 

ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому: 

"за" - 49, "проти" - 0, "утрималось" - 2, "не голосувало" - 14, 

"усього проголосувало" - 65.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 415 додається).  

 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження списків присяжних для місцевих загальних судів 

Львівської області. 

(623-ПР від 01.09.2022) 

ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому: 

"за" - 51, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 11, 
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"усього проголосувало" - 62.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 416 додається).  

 

СЛУХАЛИ: 

Про дострокове припинення повноважень депутата Львівської обласної 

ради VIII скликання М. Седіла. 

(635-ПР від 16.09.2022) 

ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак. 

ЗАПИТАННЯ: 

Й. Ситник, Б. Гагалюк. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому: 

"за" - 39, "проти" - 0, "утрималось" - 4, "не голосувало" - 18, 

"усього проголосувало" - 61.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не ухвалюється. 

 

ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак – запропонувала повернутися до розгляду питання "Про дострокове 

припинення повноважень депутата Львівської обласної ради VIII скликання 

М. Седіла" (635-ПР від 16.09.2022). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 36, "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 24, 

"усього проголосувало" - 61.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція не ухвалюється. 

І. Гримак – оголосила перерву на 5 хвилин. 

 

Перерва 

 

СЛУХАЛИ: 

Про звернення Львівської обласної ради. 

(516-ПР від 27.01.2022) 

ДОПОВІДАЧ: 

І. Гримак – голова обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу: 

"за" - 54, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 5, 

"усього проголосувало" - 59.  

Ухвалюється. 
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ВИСТУПИЛА: 

І. Гримак – озвучила пункт 1 проєкту рішення, а саме: "Про звернення до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо необхідності визначення пріоритетів бюджетного фінансування, 

спрямованих на забезпечення обороноздатності держави, соціального захисту 

громадян, освіти та охорони здоров’я під час розгляду проєкту Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2023 рік". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт звернення за основу та в цілому: 

"за" - 52, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 7, 

"усього проголосувало" - 59.  

ВИРІШИЛИ: 

Звернення ухвалюється. 

І. Гримак – озвучила пункт 2 проєкту рішення, а саме: "Про звернення до  

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо готовності об’єктів житлового фонду та теплових мереж країни до 

опалювального сезону в умовах воєнного стану". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт звернення за основу та в цілому: 

"за" - 51, "проти" - 0, "утрималось" - 2, "не голосувало" - 6, 

"усього проголосувало" - 59.  

ВИРІШИЛИ: 

Звернення ухвалюється. 

І. Гримак – озвучила пункт 3 проєкту рішення, а саме: "Про звернення до 

Президента України щодо присвоєння звання Герой України легендарному 

сотенному УПА Мирославу Симчичу за героїчну збройну боротьбу з 

окупантами, багаторічну підтримку і захист політв'язнів-побратимів у 

сталінсько-брежневських таборах, 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). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт звернення за основу та в цілому: 

"за" - 56, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3, 

"усього проголосувало" - 59.  

ВИРІШИЛИ: 

Звернення ухвалюється. 

І. Гримак – озвучила пункт 4 проєкту рішення, а саме: "Про звернення до 

Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики України, Фонду 

державного майна України і НАК "Нафтогаз України" щодо результатів 

інвентаризації газових мереж Львівської області" (593-ПР від 25.02. 2022). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт звернення за основу та в цілому: 

"за" - 56, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3, 

"усього проголосувало" - 59.  

ВИРІШИЛИ: 

http://www.oblrada.lviv.ua/UserFiles/Image/docs/proekt/2018/proekt_1127.docx
http://www.oblrada.lviv.ua/UserFiles/Image/docs/proekt/2018/proekt_1127.docx
http://www.oblrada.lviv.ua/UserFiles/Image/docs/proekt/2018/proekt_1127.docx
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Звернення ухвалюється. 

І. Гримак – озвучила пункт 5 проєкту рішення, а саме: "Про звернення до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо популяризації та 

підтримки багатодітної сім’ї, народних і родинних традицій та встановлення 

Дня багатодітної сім’ї в Україні" (567-ПР від 14.02.2022). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт звернення за основу та в цілому: 

"за" - 56, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3, 

"усього проголосувало" - 59.  

ВИРІШИЛИ: 

Звернення ухвалюється. 

І. Гримак – озвучила пункт 6 проєкту рішення, а саме: "Про звернення до 

Президента України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки та 

оборони України щодо необхідності синхронізації санкційної політики України 

з іноземними партнерами та негайного запровадження санкцій стосовно 

підприємств, компаній військово-промислового комплексу російської 

федерації, їхніх керівників і спонсорів". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт звернення за основу та в цілому: 

"за" - 57, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 2, 

"усього проголосувало" - 59.  

ВИРІШИЛИ: 

Звернення ухвалюється. 

І. Гримак – озвучила пункт 7 проєкту рішення, а саме: "Про звернення до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо державного 

замовлення на підготовку робітничих кадрів". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт звернення за основу та в цілому: 

"за" - 57, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - , 

"усього проголосувало" - .  

ВИРІШИЛИ: 

Звернення ухвалюється. 

І. Гримак – озвучила пункт 8 проєкту рішення, а саме: "Про звернення до 

Президента України щодо надання легендарному командиру добровольчого 

підрозділу "ОДЧ Карпатська Січ" Куцину Олегу Івановичу звання Героя 

України (посмертно)". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт звернення за основу та в цілому: 

"за" - 56, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 2, 

"усього проголосувало" - 58.  

ВИРІШИЛИ: 

Звернення ухвалюється. 

І. Гримак – озвучила пункт 9 проєкту рішення, а саме: "Про звернення до 

Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Державного агентства 
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лісових ресурсів України щодо негативних наслідків реформування лісової 

галузі". 

А. Дейнека – запропонував проєкт звернення доопрацювати на засіданні 

профільної постійної комісії і перенести його розгляд на наступну сесію 

обласної ради. 

І. Гримак – надала протокольне доручення голові постійної комісії з питань 

екології, природних ресурсів та рекреації (В. Свіщов) розглянути на засіданні 

постійної комісії питання "Про звернення до Верховної Ради України, Прем’єр-

міністра України, Державного агентства лісових ресурсів України щодо 

негативних наслідків реформування лісової галузі" (ініціатор – депутат 

обласної ради О. Панькевич). За результатами розгляду підготувати відповідні 

пропозиції. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 56,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 2, 

"усього проголосувало" - 58.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

І. Гримак – озвучила пункт 10 проєкту рішення, а саме: "Про звернення до 

Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України, Державної 

прикордонної служби України та Державної митної служби України щодо 

ефективного функціонування міжнародних пунктів пропуску через західний 

кордон України". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт звернення за основу: 

"за" - 55, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3, 

"усього проголосувало" - 58.  

Ухвалюється. 

Н. Галецька – запропонувала в абзаці 6 проєкту звернення додати: 

- в підпункті 1 "для батьків з дітьми та людей з інвалідністю"; 

- в підпункті 5 "Кропивник-Папортно". 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За озвучену пропозицію: 

"за" - 55, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3, 

"усього проголосувало" - 58.  

ВИРІШИЛИ: 

Пропозиція ухвалюється. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт звернення в цілому: 

"за" - 56, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 2, 

"усього проголосувало" - 58.  

ВИРІШИЛИ: 

Звернення ухвалюється. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення в цілому: 
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"за" - 57, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 1, 

"усього проголосувало" - 58.  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення ухвалюється (№ 417 додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Е. Леонов, О. Панькевич, М. Іщук, І. Гримак. 

 

 

Звучить Гімн України 

 

ХІV чергова сесія завершила роботу 

 

 

 

Голова                               Ірина ГРИМАК 
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	Про інформацію правоохоронних органів щодо стану справ стосовно переслідування осіб, які займаються волонтерською діяльністю, на території Львівської області.
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	Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до спільної власності територіальних громад Львівської області окремого індивідуально визначеного майна.
	(622-ПР від 11.08.2022)
	(624-ПР від 02.09.2022)

	Перерва
	Про завершення декомунізації та деколонізації на території Львівської області.
	(607-ПР від 02.06.2022)

	Перерва
	Про встановлення орендної плати.
	(631-ПР від 09.09.2022)
	Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради.
	ЗАПИТАННЯ:
	С. Стечак, Б. Гагалюк, О. Панькевич.
	ВИСТУПИЛИ:
	М. Прикупенко – генеральний директор комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи".
	І. Гримак – надала протокольне доручення в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Т. Зозулі спільно з генеральним директором комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради "Львівський обласний г...
	Р. Добош, Т. Письменна.

	Перерва
	Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у державному підприємстві "Стрийське лісове господарство" відповідно до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок. (629-ПР від 08.09.2022)

	Перерва
	(632-ПР від 09.09.2022)
	Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради. (1)
	Й. Ситник.
	Про представлення Л. Вовк до нагородження Грамотою Верховної Ради України.

	Перерва
	(620-ПР від 27.06.2022)
	Про представлення В. Чуби до нагородження Грамотою Верховної Ради України.
	(621-ПР від 27.06.2022)
	Про представлення О. Барабаша до нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.
	(630-ПР від 08.09.2022)
	Про затвердження списків присяжних для місцевих загальних судів Львівської області.
	(623-ПР від 01.09.2022)

	Перерва
	Про дострокове припинення повноважень депутата Львівської обласної ради VIII скликання М. Седіла.
	(635-ПР від 16.09.2022)
	І. Гримак – запропонувала повернутися до розгляду питання "Про дострокове припинення повноважень депутата Львівської обласної ради VIII скликання М. Седіла" (635-ПР від 16.09.2022).
	(516-ПР від 27.01.2022)

	Перерва
	Різне.


