
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ        №  29
постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації

(у режимі відео -, аудіоконференції)

13 червня 2022 року
вул. В. Винниченка,18, каб. 329

Засідання розпочалося о 12.00 год.
Засідання закінчилось о 12.30 год.
Присутні: В. Свіщов, А. Дейнека, А. Пляцок, В. Білас.
Відсутні: С. Буняк, М. Байтала.
Запрошені:
Н. Непорада – заступник начальника управління майном спільної власності 

Львівської обласної ради;
І. Тренич – перший заступник генерального директора Обласного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс».

І. Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформує: А. Дейнека – заступник голови постійної комісії.

ІІ. Протокольне доручення.
1. Протокольне доручення за підсумками засідання президії обласної ради від 

07 червня 2022 року.
З метою підготовки та узагальнення питання «Про внесення змін до 

Редакційного статуту, затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 
04.11.2008 № 744, зі змінами» розглянути проєкти рішень:

- № 181-ПР від 15.03.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами»;

- № 203-ПР від 12.04.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами»;

- № 609-ПР від 06.06.2022 «Про внесення змін до Редакційного статуту 
комунального підприємства Львівської обласної ради "Телекомпанія "ЛЬВІВ-ТБ».

Інформує: А. Дейнека – заступник голови постійної комісії.

2. Проєкт рішення «Про заслуховування звіту керівників комунальних 
підприємств Львівської обласної ради» (614-ПР від 07.06.2022) в частині 1 пункту 
проєкту рішення:

1. Визнати роботу керівника Обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Галсільліс» ______________ (незадовільною 
/задовільною).

Інформує: А. Дейнека – заступник голови постійної комісії.
ІІІ. Різне.
І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
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ВИСТУПИЛИ: А. Дейнека.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний взяти за основу.

ВИСТУПИЛИ: А. Дейнека.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Включити до порядку денного питання:
1. Лист Львівського обласного управління лісового та мисливського 

господарства від 13.06.2022 № 833/01 (вх № 02-1556 від 13.06.2022) про надання 
кандидатур, які провадять активну волонтерську діяльність, для нагородження з 
нагоди Дня Конституції України.

ВИСТУПИЛИ: А. Дейнека.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Погодити порядок денний вцілому.

ІІ. Протокольне доручення.
1. Протокольне доручення за підсумками засідання президії обласної ради від 

07 червня 2022 року.
З метою підготовки та узагальнення питання «Про внесення змін до 

Редакційного статуту, затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 
04.11.2008 № 744, зі змінами» розглянути проєкти рішень:

- № 181-ПР від 15.03.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами»;

- № 203-ПР від 12.04.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами»;

- № 609-ПР від 06.06.2022 «Про внесення змін до Редакційного статуту 
комунального підприємства Львівської обласної ради "Телекомпанія "ЛЬВІВ-ТБ».

ВИСТУПИЛИ: А. Дейнека, В. Білас, А.Пляцок.
А. Дейнека – пропоную ці проєкти рішення винести на розгляд фракцій та 

депутатів обласної ради.
В. Білас – пропоную проєкти рішення розглянути на сесії обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Винести на розгляд сесії обласної ради всі запропоновані проєкти рішень.
Пропозиції та зауваження висловити під час обговорення питання на сесії 

обласної ради.
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2. Лист Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 13.06.2022 № 833/01 (вх № 02-1556 від 13.06.2022) про надання 
кандидатур, які провадять активну волонтерську діяльність, для нагородження з 
нагоди Дня Конституції України.

ВИСТУПИЛИ: А. Дейнека, В. Білас.
А. Дейнека – за ініціативи директора Василя Приндака та погодженням зі 

Сколівською міською радою при НПП «Сколівські Бескиди» створено тимчасовий 
пункт для вимушено переміщених осіб.

А. Дейнека – Антон Косовський з початку війни організував волонтерську 
роботу, допомагаючи Збройним Силам України, біженцям та людям, що пережили 
окупацію.

ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Скерувати лист до постійної комісії з питань законності, депутатської етики, 

регламенту та свободи слова обласної ради щодо підтримки кандидатур: Приндика 
Василя Петровича – директора НПП «Сколівські Бескиди» та Косовського Антона 
Петровича – директора ДП «Рава-Руське лісове господарство» для нагородження з 
нагоди Дня Конституції України.

3. Проєкт рішення «Про заслуховування звіту керівників комунальних 
підприємств Львівської обласної ради» (614-ПР від 07.06.2022) в частині 1 пункту 
проєкту рішення:

1. Визнати роботу керівника Обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Галсільліс» ______________ (незадовільною 
/задовільною).

ВИСТУПИЛИ: А. Дейнека, В. Білас, Н. Непорада, І. Тренич.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 4; "ПРОТИ" – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати визнати роботу керівника Обласного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс» задовільною.

Головуючий засідання – 
заступник голови
постійної комісії                                                                          Анатолій ДЕЙНЕКА

Секретар постійної комісії                                                        Анастасія ПЛЯЦОК


