
ПРОЄКТ                                                                
Ініціатива голови обласної ради 
І. Гримак

Про порядок денний 
ХVІ чергової сесії обласної ради 

Львівська обласна рада VІІІ скликання

ВИРІШИЛА:

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

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

2. Про депутатські запити.
(664-ПР від 01.12.2022)
Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.
3. Про затвердження Антикорупційної програми Львівської обласної ради 
на 2023 – 2025 роки.
(691-ПР від 27.02.2023)
Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.
Співдоповідає: Н. Сумало – голова постійної комісії з питань правоохоронної, 
антикорупційної діяльності та військових формувань.
4. Про затвердження плану роботи Львівської обласної ради на І півріччя 
2023 року.
(679-ПР від 17.02.2023)
Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.
5. Про затвердження Положення про обласний конкурс проєктів на 
отримання грантів для проведення історичних досліджень подій 
національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ ст.
(571-ПР від 15.02.2022)
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Доповідає: С. Шеремета – голова постійної комісії з питань культури, 
інформаційної політики та промоції.

6. Про проголошення 2023 року Роком Наукового товариства імені 
Шевченка.
(674-ПР від 14.02.2023)
Доповідає: С. Шеремета  –  голова постійної комісії з питань культури, 
інформаційної політики та промоції.

7. Про проголошення 2023 року Роком Івана Боберського.
(675-ПР від 14.02.2023)
Доповідає: С. Шеремета  –  голова постійної комісії з питань культури, 
інформаційної політики та промоції.

8. Про проголошення 2023 року Роком Миколи Міхновського.
(683-ПР від 17.02.2023)
Доповідає: С. Шеремета  –  голова постійної комісії з питань культури, 
інформаційної політики та промоції.

9. Про перелік пам’ятних історичних і скорботних дат та ювілеїв визначних 
особистостей у 2023 році.
(692-ПР від 28.02.2023)
Доповідає: С. Шеремета  –  голова постійної комісії з питань культури, 
інформаційної політики та промоції.

10. Про обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, 
журналістики та архітектури.
(693-ПР від 28.02.2023)
Доповідає: С. Шеремета – голова постійної комісії з питань культури, 
інформаційної політики та промоції.
11. Про прийняття у власність нежитлової будівлі за адресою:                              
вул. І. Франка, 32, смт Підбуж Дрогобицького району Львівської області. 
(676-ПР від 14.02.2023)
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 оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна.
(677-ПР від 14.02.2023)
Доповідає: А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради. 
Співдоповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії з питань 
комунального майна.
13. Про реорганізацію комунального підприємства Львівської обласної ради  
«Аптека № 131 м. Самбір» шляхом приєднання його до комунального 
підприємства «Міжлікарняна аптека № 223».
(680-ПР від 17.02.2023)
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Доповідає: А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради. 
Співдоповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії з питань 
комунального майна.
14. Про передачу нерухомого майна за адресою: вул. Львівська, 30, м. Яворів. 
(681-ПР від 17.02.2023)
Доповідає: А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради. 
Співдоповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії з питань 
комунального майна.
15. Про передачу майна.
(682-ПР від 17.02.2023)
Доповідає: А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради. 
Співдоповідають: Р. Добош – заступник голови постійної комісії з питань 
комунального майна;
А. Ярмола – голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та материнства.
16. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду – пралісової 
пам’ятки природи місцевого значення «Близці».
(666-ПР від 13.12.2022)
Доповідає: А. Дейнека – начальник Західного міжрегіонального управління 
лісового та мисливського господарства.
Співдоповідає: В. Свіщов  – голова постійної комісії з питань екології, природних 
ресурсів та рекреації.
17. Про зміну меж ландшафтного заказника місцевого значення «Маківка».
(667-ПР від 13.12.2022)
Доповідає: А. Дейнека – начальник Західного міжрегіонального управління 
лісового та мисливського господарства.
Співдоповідає: В. Свіщов  – голова постійної комісії з питань екології, природних 
ресурсів та рекреації.
18. Про оголошення гідрологічного заказника місцевого значення 
«Травертинові джерела».
(685-ПР від 21.02.2023)
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.
19. Про оголошення дендрологічного парку місцевого значення «Львівська 
Софіївка».
(686-ПР від 21.02.2023)
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.
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20. Про погодження входження до складу національного природного парку 
«Сколівські Бескиди» земель Сколівського ДЛГП «Галсільліс».
(687-ПР від 21.02.2023)
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.
21. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду – ботанічної 
пам’ятки природи місцевого значення «Дуб села Гряда-Мирівка».
(688-ПР від 21.02.2023)
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.
22. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення «Бескиди».
(689-ПР від 21.02.2023)
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.
23. Про погодження лімітів спеціального використання лісових ресурсів при 
заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових 
користувань.
(697-ПР від 03.03.2023)
Доповідає: А. Дейнека – начальник Західного міжрегіонального управління 
лісового та мисливського господарства.
Співдоповідає: В. Свіщов  – голова постійної комісії з питань екології, природних 
ресурсів та рекреації.
24. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду – ботанічної 
пам’ятки природи місцевого значення «Дуб Уєйського».
(706-ПР від 08.03.2023)
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.

25. Про скасування статусу території (об’єкта) природно-заповідного фонду – 
ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Група вікових ясенів».
(707-ПР від 08.03.2023)
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.
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26. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі 
міста адміністративно-територіальної одиниці – міста Трускавець 
Трускавецької міської ради Дрогобицького району Львівської області.
(669-ПР від 21.12.2022)
Доповідає: В. Кирилич – голова постійної комісії з питань розвитку місцевого 
самоврядування. 
27. Про обрання представників від громадськості до складу поліцейських 
комісій територіальних органів поліції Львівської області.
(673-ПР від 03.02.2023)
Доповідає: Н. Сумало – голова постійної комісії з питань правоохоронної, 
антикорупційної діяльності та військових формувань.
28. Про представлення С. Тістечка до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України.
(670-ПР від 26.12.2022)
Доповідає: Р. Фединяк – голова постійної комісії з питань законності, 
депутатської етики, регламенту та свободи слова.
29. Про представлення О. Гіса до нагородження Грамотою Верховної Ради 
України.
(694-ПР від 02.03.2023)
Доповідає: Р. Фединяк – голова постійної комісії з питань законності, 
депутатської етики, регламенту та свободи слова.
Співдоповідає: Ю. Раделицький – депутат обласної ради.
30. Про дострокове припинення повноважень депутата Львівської обласної 
ради VIII  скликання Ю. Фольварочного.
(695-ПР від 03.03.2023)
Доповідає: Р. Фединяк – голова постійної комісії з питань законності, 
депутатської етики, регламенту та свободи слова.
31. Про дострокове припинення повноважень депутата Львівської обласної 
ради VIII скликання І. Герус.
(696-ПР від 03.03.2023)
Доповідає: Р. Фединяк – голова постійної комісії з питань законності, 
депутатської етики, регламенту та свободи слова.
32. Про заяви Львівської обласної ради.
(665-ПР від 08.12.2022)
Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.
33. Про звернення Львівської обласної ради.
(668-ПР від 21.12.2022)
Доповідає: І. Гримак – голова обласної ради.
1. Звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України щодо 
недопущення зміни місцезнаходження територіальних органів державної 
влади.
Доповідає: І. Гримак – голова обласної ради.
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2. Звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Державної податкової служби України щодо наділення органів місцевого 
самоврядування окремими функціями адміністрування місцевих податків і 
зборів.
Доповідає: С. Стефанків  –  депутат обласної ради.
3. Звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
включення предмета «Історія України» як обов’язкового до національного 
мультипредметного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання.
Доповідають: М. Кульчицька-Волчко  –  депутат обласної ради;
І. Супрун – депутат обласної ради.
4. Звернення до Кабінету Міністрів України щодо проєкту Закону України 
«Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій галузі 
та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства “Ліси України”».
Доповідають: В. Свіщов  –  голова постійної комісії з питань екології, природних 
ресурсів та рекреації;
Ю. Раделицький – депутат обласної ради.
5. Звернення до Прем’єр-міністра України, Міністра охорони здоров’я 
України, Голови Національної служби здоров’я України щодо внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1464 та 
Програми медичних гарантій у розрізі медичної (реабілітаційної) допомоги.
Доповідає: М. Кульчицька-Волчко  –  депутат обласної ради.
6. Звернення до Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Міністра охорони здоров’я України щодо належного 
функціонування інфекційних лікарень.
Доповідає: Н. Сумало  –  голова депутатської фракції політичної партії                    
ВО «Батьківщина».
7. Звернення до Верховної Ради України щодо дострокового припинення 
депутатських повноважень народних депутатів України та депутатів 
місцевих рад, обраних від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА 
– ЗА ЖИТТЯ» та всіх інших політичних партій, які заборонені рішенням 
суду.
Доповідає: І. Супрун – член постійної комісії з питань законності, депутатської 
етики, регламенту та свободи слова.

34. Різне.

Голова                                                                                         Ірина ГРИМАК            


