
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань законності, депутатської етики, 
регламенту та свободи слова.

ПРОТОКОЛ № 19
Від 24 травня 2022 року

Засідання розпочалося о 10.30
Засідання закінчилось о 11.00

Присутні:
Р. Фединяк, І. Супрун.

Відсутні:
О. Ганущин.

Запрошені: 
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради.

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд протокольного доручення робочої наради з головами 
постійних комісій Львівської обласної ради від 6 квітня 2022 року (ПДВн-4 
від 08.04.2022) щодо напрацювання пропозицій у відповідних галузях з 
метою розробки Стратегії щодо адаптації базових галузей Львівщини до 
умов воєнного стану та в післявоєнний період.
3. Про розгляд заяви депутата Львівської обласної ради Г. Козловського (від 
10.05.2022 вх № Д-17вн-70) щодо складання депутатських повноважень 
депутата Львівської обласної ради за власним бажанням.
4. Про розгляд листа голови постійної комісії з питань розвитку місцевого 
самоврядування обласної ради В. Кирилича (від 18.04.2022 № К102вн-6) 
щодо виконання протокольного доручення ПДВн-113 від 16.12.2021.
5. Про розгляд листа голови постійної комісії з питань освіти, науки та 
інновацій обласної ради І. Герус (від 11.05.2022 № К111вн-14) щодо 
погодження проєкту рішення «Про представлення до нагородження Премією 
Верховної Ради України».
6. Про розгляд інформаційного запиту голови Політичної ради УГП                     
Р. Коваля від 21.02.2022 № 12.
7. Різне.

СЛУХАЛИ 1: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИВ: Р. Фединяк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2 ,«ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний у цілому.
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СЛУХАЛИ 2. Про розгляд протокольного доручення робочої наради з 
головами постійних комісій Львівської обласної ради від 6 квітня 2022 року 
(ПДВн-4 від 08.04.2022) щодо напрацювання пропозицій у відповідних 
галузях з метою розробки Стратегії щодо адаптації базових галузей 
Львівщини до умов воєнного стану та в післявоєнний період.
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, І. Супрун.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Протокольне доручення робочої наради з головами постійних 
комісій Львівської обласної ради від 6 квітня 2022 року взяти до відома.

СЛУХАЛИ 3. Про розгляд заяви депутата Львівської обласної ради                                
Г. Козловського (від 10.05.2022 вх № Д-17вн-70) щодо складання 
депутатських повноважень депутата Львівської обласної ради за власним 
бажанням.
ВИСТУПИВ: Р. Фединяк, І. Супрун, Я. Гасяк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати заяву депутата Львівської обласної ради                          
Г. Козловського та винести порушене питання на розгляд сесії обласної ради.

СЛУХАЛИ 4. Про розгляд листа голови постійної комісії з питань розвитку 
місцевого самоврядування обласної ради В. Кирилича (від 18.04.2022 № 
К102вн-6) щодо виконання протокольного доручення ПДВн-113 від 
16.12.2021.
ВИСТУПИВ: Р. Фединяк, І. Супрун.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
Повернутися до розгляду пропозицій постійної комісії з питань розвитку 
місцевого самоврядування обласної ради під час напрацювання змін до 
Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання.

СЛУХАЛИ 5. Про розгляд листа голови постійної комісії з питань освіти, 
науки та інновацій обласної ради І. Герус (від 11.05.2022 № К111вн-14) щодо 
погодження проєкту рішення «Про представлення до нагородження Премією 
Верховної Ради України».
ВИСТУПИВ: Р. Фединяк, І. Супрун.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення «Про представлення до 
нагородження Премією Верховної Ради України» та рекомендувати постійній 
комісії з питань освіти, науки та інновацій обласної ради винести порушене 
питання на розгляд сесії обласної ради.
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СЛУХАЛИ 6 Про розгляд інформаційного запиту голови Політичної ради 
УГП Р. Коваля від 21.02.2022 № 12.
ВИСТУПИВ: Р. Фединяк, І. Супрун, Я. Гасяк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

Голова постійної комісії                Роман ФЕДИНЯК


