
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

VIII скликання
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 24

засідання постійної комісії з питань законності, депутатської етики,
регламенту та свободи слова
(в режимі ZOOM-конференції)

12.00 год., 02 березня 2023 року

вул. В. Винниченка, 18, каб.307

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

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про доручення голови обласної ради І. Гримак (від 30.12.2022 вх. № Д-
125) щодо переліку основних питань пленарних засідань, які 
пропонуватимуться на розгляд обласної ради в першому півріччі 2023 року.
3. Про проєкт рішення обласної ради № 679-ПР
від 17.02.2023 «Про затвердження плану роботи Львівської обласної ради в 
першому півріччі 2023 року».
4. Про лист голови Львівської обласної військової адміністрації (вх № 02-438 
від 27.02.2023) з інформацією про виконання обласного бюджету Львівської 
області за 2022 рік.
5. Про лист голови Тернопільської обласної ради О. Головка (від 05.01.2023 
вх № 02-34) щодо рішення Тернопільської обласної ради від 21.12.2022 № 623 
«Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента 
України Зеленського В. О. щодо присвоєння легендарному командиру 
добровольчого підрозділу «ОДЧ Карпатська Січ» Куцину Олегу Івановичу 
звання Герой  України  (посмертно)».
6. Про лист голови Тернопільської обласної ради О. Головка (від 05.01.2023 
вх № 02-35) щодо рішення Тернопільської обласної ради від 21.12.2022 № 638 
«Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Верховної Ради 
України щодо дострокового припинення депутатських повноважень народних 
депутатів України та депутатів місцевих рад, обраних від політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».
7. Про заяву депутата обласної ради Ю. Фольварочного (від 31.01.2023    № 
Д-17вн*-2) щодо складання ним депутатських повноважень депутата 
Львівської обласної ради. 
8. Про заяву депутата обласної ради І. Герус (від 09.02.2023 № Д-17вн*-4) 
щодо складання нею депутатських повноважень депутата Львівської обласної 
ради.
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9. Про лист в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради А. Білоуса (від 30.01.2022 № 26) щодо інвентаризації об’єктів 
освітнього, соціально-культурного, санаторно-курортного, туристичного, 
фізкультурно-спортивного призначення, які належать до спільної власності 
територіальних громад Львівської області. 
10. Про лист Апарату Верховної Ради України (вх № 02-3426 від 08.12.2022) 
щодо переліку нагороджених представників Львівської області відзнаками 
Верховної Ради України.
11. Різне.

Голова постійної комісії                Роман ФЕДИНЯК


