
ПРОЄКТ
Ініціатива постійної комісії з    
питань законності, 
депутатської етики, регламенту
та свободи слова (Р. Фединяк)

Про представлення 
Л. Добродняка до нагородження
Грамотою Верховної Ради України

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Положення про Почесну грамоту та Грамоту 
Верховної Ради України, затвердженого постановою Верховної Ради України 
від 5 липня 2001 року № 2541-IІІ “Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної 
Ради України”; враховуючи висновок постійної комісії з питань законності, 
депутатської етики, регламенту та свободи слова, обласна рада

 
ВИРІШИЛА:

1. Клопотати перед Верховною Радою України щодо нагородження 
Грамотою Верховної Ради України:

- за багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у справу 
відновлення Української Держави та активну громадсько-політичну діяльність

Добродняка Леоніда Євгеновича – депутата I демократичного скликання 
Львівської міської ради.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
законності, депутатської етики, регламенту та свободи слова (Р. Фединяк).

Голова      Ірина ГРИМАК



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про представлення

Л. Добродняка до нагородження
Грамотою Верховної Ради України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення та правові аспекти 
Проєкт рішення приймається з метою подальшого клопотання перед 

Верховною Радою України щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 
України.

Проєкт рішення розроблений на підставі: звернення Львівського міського 
голови А. Садового.

2. Мета прийняття рішення
Метою прийняття рішення є клопотати перед Верховною Радою України 

щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України: Добродняка Леоніда 
Євгеновича – депутата I демократичного скликання Львівської міської ради.

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення
Проєкт рішення складається з двох пунктів. 
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат з обласного бюджету 

Львівської області.
5. Визначення доповідача на пленарному засіданні
Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні сесії пропонується 

визначити голову постійної комісії з питань законності, депутатської етики, 
регламенту та свободи слова Романа Фединяка.

Голова постійної комісії
з питань законності, 
депутатської етики, 
регламенту та свободи слова                        Роман ФЕДИНЯК
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