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ПРОЄКТ                                                                
Ініціатива голови обласної 
ради І. Гримак

Про порядок денний 
ХІІІ чергової сесії обласної ради 

Львівська обласна рада VІІІ скликання

ВИРІШИЛА:

Затвердити такий порядок денний ХІІІ чергової сесії Львівської обласної 
ради VІІІ скликання:

1. Про порядок денний ХІІІ чергової сесії обласної ради.
Доповідає: І. Гримак – голова обласної ради.

2. Про депутатські запити.
(509-ПР від 10.01.2022)
Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.

3. Про інформацію щодо виконання обласного бюджету Львівської області у 
2022 році.
(608-ПР від 02.06.2022)
Доповідає: О. Демків – директор департаменту фінансів Львівської обласної 
військової адміністрації.
Співдоповідають: В. Квурт – голова постійної комісії;
Р. Филипів – голова депутатської фракції політичної партії «Народний Рух 
України».

4. Про звіт в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради Т. Зозулі щодо діяльності управління майном 
спільної власності Львівської обласної ради за період 2021 – 2022 років.
(596-ПР від 13.05.2022; 598-ПР від 18.05.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради.
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Співдоповідають: М. Седіло – голова постійної комісії;
Н. Галецька – депутат обласної ради;
Л. Зубач – голова депутатської фракції «Об’єднання “САМОПОМІЧ”»

5. Про звіт т. в. о. директора департаменту соціального захисту населення 
Львівської обласної військової адміністрації Р. Андреса щодо діяльності 
департаменту соціального захисту населення у січні-травні 2022 року.
(615-ПР від 07.06.2022)
Доповідає: Р. Андрес – т. в. о. директора департаменту соціального захисту 
населення Львівської обласної військової адміністрації.
Співдоповідає: М. Іщук – голова постійної комісії.

6. Про інформацію щодо організації освітнього процесу в закладах освіти 
Львівської області у 2022 – 2023 навчальному році.
(610-ПР від 06.06.2022)
Доповідає: О. Паска – директор департаменту освіти і науки Львівської 
обласної військової адміністрації.
Співдоповідають: І. Герус – голова постійної комісії;
Т. Подвірний  –  голова депутатської фракції політичної партії  «За 
майбутнє».

7. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від     
4 червня 2020 року № 1047 «Про деякі питання нарахування орендної 
плати за користування майном спільної власності територіальних громад 
області».
(533-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради. 
Співдоповідає: М. Седіло – голова постійної комісії.

8. Про передачу наркозно-дихального апарату у державну власність.
(583-ПР від 15.02.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради. 
Співдоповідає: М. Седіло – голова постійної комісії.

9. Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівське обласне патологоанатомічне бюро» у комунальне 
некомерційне підприємство.
(546-ПР від 10.02.2022)
Доповідають: О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я 
Львівської обласної військової адміністрації;
Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради.
Співдоповідають: А. Ярмола – голова постійної комісії; 
М. Седіло – голова постійної комісії.

10.Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради 
«Будинок дитини №1 для дітей з ураженням центральної нервової системи 
та порушенням психіки» у комунальне некомерційне підприємство.
(544-ПР від 10.02.2022)
Доповідають: О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я 
Львівської обласної військової адміністрації;
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Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради.
Співдоповідають: А. Ярмола – голова постійної комісії; 
М. Седіло – голова постійної комісії.

11.Про перетворення комунального закладу Львівської обласної ради 
«Будинок дитини №2 для дітей з ураженням центральної нервової системи 
та порушенням психіки» у комунальне некомерційне підприємство.
(545-ПР від 10.02.2022)
Доповідають: О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я 
Львівської  обласної військової адміністрації;
Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради.
Співдоповідають: А. Ярмола – голова постійної комісії; 
М. Седіло – голова постійної комісії.

12.Про надання згоди на безоплатну передачу у спільну власність 
територіальних громад Львівської області рухомого майна.
(606-ПР від 02.06.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради. 
Співдоповідають: М. Седіло – голова постійної комісії;
І. Герус – голова постійної комісії.

13.Про безоплатну передачу у спільну власність Львівської міської 
територіальної громади рухомого майна.
(604-ПР від 02.06.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради. 
Співдоповідає: І. Герус – голова постійної комісії.

14.Про призначення директора комунального закладу Львівської обласної 
ради «Адміністрація історико-культурного заповідника “Стільське 
городище”».
(525-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради.

15.Про заслуховування звіту керівників комунальних підприємств 
Львівської обласної ради.
(614-ПР від 07.06.2022)
Доповідають: І. Підгородецький – в. о. генерального директора Обласного 
комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс»;
В. Грибовський – директор комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр олімпійської підготовки зі стрільби стендової»;
С. Шеремета – директор комунального підприємства Львівської обласної 
ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних 
змагань та жертв воєн, депортації та політичних репресій «Доля»;
Р. Люлюк – директор комунального підприємства Львівської обласної ради 
«Нерухомість та майно»;
В. Музика – в. о. директора комунального підприємства Львівської обласної 
ради «Підприємство автотранспортного обслуговування»;
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Р. Добуш – директор Обласного комунального підприємства Львівської 
обласної ради «Профілактична дезінфекція»;
І. Білавка – керівник  Львівської обласної госпрозрахункової поліклініки;
В. Шевчук – в. о. директора комунального підприємства Львівської обласної 
ради «ЛЬВІВТОРФ».
Співдоповідають: М. Седіло – голова постійної комісії;
Р. Фединяк – депутат обласної ради.

16.Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 
державному підприємстві «Бродівське лісове господарство» відповідно до 
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 
ділянок.
(512-ПР від 20.01.2022)
Доповідає: А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління лісового 
та мисливського господарства.
Співдоповідає: В. Свіщов  –  голова постійної комісії.

17.Про затвердження проєкту зон санітарної охорони водозабору ПрАТ 
«Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”» ділянки «Лотатники» 
Моршинського родовища мінеральних природних столових підземних 
вод, де розташовані джерела №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
(513-ПР від 20.01.2022)
Доповідає: О. Війтик – заступник директора департаменту екології та 
природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації.
Співдоповідає: В. Свіщов  – голова постійної комісії.

18.Про погодження лімітів за спеціальне використання лісових ресурсів при 
заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових 
користувань.
(611-ПР від 07.06.2022)
Доповідає: А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління лісового 
та мисливського господарства.
Співдоповідає: В. Свіщов  –  голова постійної комісії.

19.Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 
державному підприємстві «Мостиське військове лісництво» відповідно до 
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 
ділянок.
(612-ПР від 07.06.2022)
Доповідає: А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління лісового 
та мисливського господарства.
Співдоповідає: В. Свіщов  –  голова постійної комісії.

20.Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 
державному підприємстві «Сколівський військовий лісгосп» відповідно до 
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 
ділянок.
(613-ПЗ від 07.06.2022)
Доповідає: А. Дейнека – начальник Львівського обласного управління лісового 
та мисливського господарства.
Співдоповідає: В. Свіщов  –  голова постійної комісії.
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21.Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі 

міста Броди Бродівської міської ради Золочівського району Львівської 
області.
(514-ПР від 21.01.2022)
Доповідає: О. Василько – директор департаменту архітектури та розвитку 
містобудування  Львівської обласної військової адміністрації.
Співдоповідає: В. Кирилич – голова постійної комісії.

22.Про забезпечення відкритості та прозорості діяльності Львівської 
обласної ради.
(600-ПР від 18.05.2022)
Доповідає: Т. Подвірний  –  голова депутатської фракції політичної партії  
«За майбутнє».
Співдоповідають: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії;
М. Седіло – голова постійної комісії.

23.Про представлення О. Бориса на здобуття Премії Верховної Ради України 
за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.
(601-ПР від 19.05.2022)
Доповідає: Т. Бей – голова постійної комісії.

24.Про представлення до нагородження Премією Верховної Ради України.
(595-ПР від 06.05.2022)
Доповідає: І. Герус – голова постійної комісії.

25.Про Обласну премію імені Героя України Степана Бандери.
(603-ПР від 31.05.2022)
Доповідає: І. Герус – голова постійної комісії.

26.Про внесення змін до Програми відновлення, збереження національної 
пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки.
(605-ПР від 02.06.2022)
Доповідає: С. Шеремета  –  голова постійної комісії.

27.Про Почесну відзнаку Львівської обласної ради «80-річчя від дня 
створення Української повстанської армії».
(541-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: С. Шеремета – депутат обласної ради.

28.Про внесення змін до Редакційного статуту, затвердженого рішенням 
Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі змінами.
(181-ПР від 15.03.2021; 203-ПР від 12.04.2021; 609-ПР від 06.06.2022)
Доповідає: С. Шеремета – голова постійної комісії.
Співдоповідають: Т. Подвірний – голова депутатської фракції політичної 
партії «За майбутнє»;
З. Миляник – депутат обласної ради.

29.Про затвердження списків присяжних для місцевих загальних судів 
Львівської області.
(597-ПР від 13.05.2022)
Доповідає: Н. Сумало – голова постійної комісії.

30.Про представлення Я. Стасюка до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(510-ПР від 10.01.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.
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31.Про представлення Р. Яціва до нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України.
(511-ПР від 10.01.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

32.Про представлення А. Гречила до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(548-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

33.Про представлення І. Гавришкевича до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України.
(549-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

34.Про представлення І. Данилихи до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(550-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

35.Про представлення П. Жука до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(554-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

36.Про представлення М. Колодка до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(555-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

37.Про представлення Т. Крушельницької до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України.
(556-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

38.Про представлення Т. Матковського до нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України.
(559-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

39.Про представлення А. Риборака до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(563-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

40.Про представлення Г. Чопика до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(564-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

41.Про представлення І. Шостака до нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
(565-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

42.Про представлення Л. Добродняка до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України.
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(551-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

43.Про представлення С. Дубецького до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України.
(552-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

44.Про представлення Я. Дуброва до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України.
(553-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

45.Про представлення О. Лешньовського до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України.
(558-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

46.Про представлення Ю. Левенця до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України.
(557-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

47.Про представлення І. Матушевського до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України.
(560-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

48.Про представлення П. Паславського до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України.
(561-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

49.Про представлення Є. Петрика до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України.
(562-ПР від 14.02.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

50.Про дострокове припинення повноважень депутата Львівської обласної 
ради VIII скликання Г. Козловського.
(602-ПР від 25.05.2022)
Доповідає: Р. Фединяк  –  голова постійної комісії.

51.Про заяви Львівської обласної ради.
(586-ПР від 17.02.2022)
Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.

52.Різне.

Голова                                                                                         Ірина ГРИМАК


