
 

 
ПРОЄКТ                                                                

Ініціатива голови обласної  

ради І. Гримак 

 
 

Про порядок денний  

ХV чергової сесії обласної ради  

 

Львівська обласна рада VІІІ скликання 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити такий порядок денний ХV чергової сесії Львівської обласної ради 

VІІІ скликання: 

 

1. Про порядок денний ХV чергової сесії обласної ради. 

Доповідає: І. Гримак – голова обласної ради. 

2. Про депутатські запити. 

(639-ПР від 23.09.2022) 

Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради. 

3. Про дострокове припинення повноважень депутата Львівської обласної 

ради VIII скликання М. Седіла. 

(635-ПР від 16.09.2022) 

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

депутатської етики, регламенту та свободи слова. 

4. Про інформацію щодо виконання показників обласного бюджету 

Львівської області за дев’ять місяців 2022 року. 
(649-ПР від 18.11.2022) 

Доповідає: О. Демків – директор департаменту фінансів  Львівської обласної 

військової адміністрації. 

Співдоповідає: В. Квурт –  голова постійної комісії з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку. 
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5. Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Львівської 

обласної ради. 
(642-ПР від 08.11.2022) 

Доповідає: І. Гримак – голова обласної ради. 

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

антикорупційної діяльності та військових формувань. 

6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 квітня 2017 року          

№ 428 «Про надання згоди на прийняття у спільну власність 

територіальних громад Львівської області об’єктів державної власності». 

(325-ПР від 20.08.2021) 

Доповідають: А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної 

власності Львівської обласної ради; 

О. Паска – директор департаменту освіти і науки Львівської обласної 

військової адміністрації. 

Співдоповідають: Р. Добош – заступник голови постійної комісії з питань 

комунального майна; 

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

7. Про зміну типу та найменування освітніх закладів. 

(641-ПР від 11.10.2022) 

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

обласної військової адміністрації. 

Співдоповідають: І. Герус  –  голова постійної комісії з питань освіти, науки 

та інновацій; 

Р. Добош – заступник голови постійної комісії з питань комунального майна. 

8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 жовтня 2009 року            

№ 1044 «Про окремі питання функціонування обласних комунальних 

підприємств». 

(643-ПР від 10.11.2022) 

Доповідає: А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності 

Львівської обласної ради. 

Співдоповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії з питань 

комунального майна. 

9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 листопада 2020 року  

№ 1106 «Про затвердження Переліку другого типу (об'єкти, які 

передаються в оренду без проведення аукціону)». 

(653-ПР від 18.11.2022) 

Доповідає: А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності 

Львівської обласної ради. 

Співдоповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії з питань 

комунального майна. 

10.  Про передачу нерухомого майна за адресою: вул. Винниченка, 8, м. Львів. 

(654-ПР від 18.11.2022)  

Доповідає: А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності 

Львівської обласної ради. 

Співдоповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії з питань 

комунального майна. 
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11.  Про прийняття рухомого майна. 

(655-ПР від 18.11.2022) 

Доповідає: А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності 

Львівської обласної ради. 

Співдоповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії з питань 

комунального майна. 

12.  Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду – ботанічної 

пам’ятки природи місцевого значення «Сихівський дуб». 

(650-ПР від 18.11.2022) 

Доповідає: О. Війтик – т. в. о. директора департаменту екології та 

природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації. 

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

природних ресурсів та рекреації. 

13.  Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду – ботанічної 

пам’ятки природи місцевого значення «Сосна графів Вишневських». 

(651-ПР від 18.11.2022) 

Доповідає: О. Війтик – т. в. о. директора департаменту екології та 

природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації. 

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

природних ресурсів та рекреації. 

14.  Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду – ботанічних 

пам’яток природи місцевого значення «Група дубів звичайних» та «Вікові 

дуби в урочищі "Великий"». 

(652-ПР від 18.11.2022) 

Доповідає: О. Війтик – т. в. о. директора департаменту екології та 

природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації. 

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

природних ресурсів та рекреації. 

15.  Про присвоєння рангів першому заступникові голови обласної ради  

Гірнику Є. В. та заступникові голови обласної ради Холоду Ю. І. 
(647-ПР від 16.11.2022) 

Доповідає: Т. Гришина – начальник відділу кадрів та нагород управління 

адміністративного забезпечення діяльності ради. 

16.  Про встановлення умов оплати праці голові обласної ради, першому 

заступникові та заступникові голови обласної ради на 2023 рік. 

(648-ПР від 18.11.2022) 

Доповідає: В. Квурт –  голова постійної комісії з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку. 

Співдоповідає: М. Стрипа – начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності. 

17.  Про встановлення мораторію на відчуження нерухомого майна 

освітнього, соціально-культурного, санаторно-курортного, туристичного, 

фізкультурно-спортивного призначення, яке належить до спільної 

власності територіальних громад Львівської області. 

(656-ПР від 18.11.2022) 

Доповідає: Т. Подвірний  –  голова депутатської фракції політичної партії  

«За майбутнє». 
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Співдоповідає: А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної 

власності Львівської обласної ради. 

18.  Про представлення В. Лужецького до нагородження Грамотою Верховної 

Ради України. 

(637-ПР від 21.09.2022) 

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

депутатської етики, регламенту та свободи слова. 

19.  Про представлення Б. Кривка до нагородження Грамотою Верховної Ради 

України. 

(638-ПР від 21.09.2022) 

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

депутатської етики, регламенту та свободи слова. 

20.  Про заяви Львівської обласної ради. 

(619-ПР від 24.06.2022) 

Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради. 

1. Заява про неприпустимість участі представників країн-агресорів у 

міжнародних спортивних змаганнях. 

Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради. 

21.  Про звернення Львівської обласної ради. 

(640-ПР від 23.09.2022) 

Доповідає: І. Гримак – голова обласної ради. 

1. Звернення до Кабінету Міністрів України щодо відновлення заходів 

державного нагляду (контролю) на приаеродромних територіях. 

(644-ПР від 10.11.2022) 

Доповідає: Т. Подвірний  –  голова депутатської фракції політичної партії  

«За майбутнє». 

2. Звернення до Верховної Ради України щодо процедури дострокового 

припинення повноважень народних депутатів України, депутатів 

місцевих рад у разі набрання чинності рішення суду про заборону 

діяльності політичної партії, від якої був обраний депутат. 

(645-ПР від 10.11.2022) 

Доповідає: Т. Подвірний  –  голова депутатської фракції політичної партії  

«За майбутнє». 

3. Звернення до Кабінету Міністрів України, Національного агентства 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів, Акціонерного товариства 

«Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» та 

Антимонопольного комітету України щодо неприпустимості зловживання 

АТ «Львівгаз» монопольним становищем. 

(646-ПР від 14.11.2022) 

Доповідає: Т. Подвірний  –  голова депутатської фракції політичної партії  

«За майбутнє». 

4. Звернення до Національного олімпійського комітету України, 

Міністерства молоді та спорту України, Служби безпеки України щодо 

неприпустимості участі колаборантів в спортивному житті держави. 

Доповідає: Ю. Раделицький  –  депутат обласної ради. 
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5. Звернення до Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України 

щодо необхідності внесення змін до Порядку виконання повноважень 

Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах 

воєнного стану. 

Доповідає: І. Щурко  –  депутат обласної ради. 

22.  Різне. 
 

 

Голова                                                                                         Ірина ГРИМАК 

 

 

 


