
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

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

ПРОТОКОЛ № 18
від 23 лютого 2022 року

Засідання розпочалося о 15.00
Засідання закінчилось о 16.30

Присутні:
Р. Фединяк, І. Супрун, О. Ганущин.
Запрошені:
Ю. Холод –заступник голови Львівської обласної ради;
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу апарату обласної ради;
С. Шеремета – голова постійної комісії з питань культури, 

інформаційної політики та промоції обласної ради;
П. Цеголко – заступник голови постійної комісії з питань культури, 

інформаційної політики та промоції обласної ради;
Т. Письменна – секретар постійної комісії з питань культури, 

інформаційної політики та промоції обласної ради;
Д. Посипанко – директор департаменту комунікацій та внутрішньої 
політики Львівської обласної державної адміністрації; 
І. Гаврилюк – директор департаменту з питань культури, 

національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації;
Представники засобів масової інформації.  

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про дотримання Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання на 
засіданні постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та 
промоції обласної ради 01.02.2022 під час розгляду питання щодо виконання 
у 2021 році профільних програм, а саме: Комплексної програми розвитку 
культури Львівщини на 2021 – 2025 роки; Програми відновлення, збереження 
національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки; 
Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 роки.
3. Про депутатське звернення депутата Сколівської міської ради М. Сороки 
(від 17.02.2022 вх № 02-967) щодо порушення етичних норм законодавства, зі 
слів автора звернення, депутатом Сколівської міської ради від ВО 
«Батьківщина» Василем Петречком.
4. Про лист Голови комітету з питань молоді та спорту ВРУ А. Кожем’якіна 
(від 15.02.2022 вх № 02-894) про прийом документів на здобуття Премії 
Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 
місцевого самоврядування у 2022 році.  
5. Різне.
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СЛУХАЛИ 1: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИВ: Р. Фединяк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу.
ВИСТУПИВ: Р. Фединяк, який запропонував включити до порядку денного 
таке питання: Про інформаційний запит голови Політичної ради УГП                      
Р. Коваля від 21.02.2022 № 12.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний у цілому.

СЛУХАЛИ 2. Про дотримання Регламенту Львівської обласної ради VIII 
скликання на засіданні постійної комісії з питань культури, інформаційної 
політики та промоції обласної ради 01.02.2022 під час розгляду питання про 
виконання у 2021 році профільних програм, а саме: Комплексної програми 
розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки; Програми відновлення, 
збереження національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 
роки; Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: 
Р. Фединяк, який зазначив, що йдеться про питання, озвучене  на президії 
обласної ради 18.02.2022, яке стосувалося медійного висвітлення, у тому 
числі декількох усних запитів від різних депутатів, про те, що нібито на 
засіданні постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та 
промоції обласної ради були сфальсифіковані протоколи постійної комісії. 
Відтак, регламентна комісія повинна на це відреагувати і, якщо було 
порушено регламент, надати відповідний висновок. 
На засідання постійної комісії запрошено голову постійної комісії з питань 
культури, інформаційної політики та промоції обласної ради, директора 
департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської 
обласної державної адміністрації, директора департаменту комунікацій та 
внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації для того, 
щоб кожен із них висловив свою позицію щодо порушеного питання. Окрім 
того, сьогодні зранку постійною комісією  скеровано листа про надання 
аудіо- та відеозаписів засідання постійної комісії з питань культури, 
інформаційної політики та промоції обласної ради 01.02.2022, адже згідно з 
положенням про постійні комісії, якщо постійна комісія проводить своє 
засідання в режимі ZOOM-конференції, таке засідання має згідно з 
положенням про постійні комісії воно має бути записане. Відповідно такий 
аудіо- чи відеозапис мав би здійснюватись, і радник постійної комісії мав би 
його надати. Скажіть, будь ласка, чи є такий аудіо- чи відеозапис?
С. Шеремета, який зазначив, що 01.02.2022 відбулося засідання постійної 
комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції обласної ради, 
і з огляду на те, що два члени комісії перебували на лікарняному, було 
вирішено проводити це засідання в аудіорежимі. Голова комісії наголосив, 
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що на засіданні постійної комісії, яке відбулося 01.02.2022, було дотримано 
норм чинного законодавства, усі прийняті рішення були легітимні, і ставити 
їх під сумнів немає жодних підстав. 
Р. Фединяк ще раз уточнив про надання аудіо- та відеозапису засідання 
постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції 
обласної ради, зачитавши витяг з положення про постійні комісії, 
«дистанційне засідання може проводитися за умови технічної можливості 
кожного члена комісії брати участь у засіданнях у такому режимі. Реєстрація, 
виступи, голосування членів постійної комісії здійснюються після 
ідентифікації їх особи за допомогою відповідного програмного 
забезпечення». 
С. Шеремета зазначив, що відповідний аудіозапис був, але аудіозапис 
зберігається до того моменту, поки не підписаний протокол засідання 
постійної комісії та оприлюднений  на сайті. Після цього його немає сенсу 
зберігати. 
Р. Фединяк попросив зафіксувати в протоколі, що не було надано аудіо- та 
відеозапису засідання постійної комісії з питань культури, інформаційної 
політики та промоції обласної ради 01.02.2022 під час розгляду питання щодо 
виконання у 2021 році профільних програм і уточнив, чи голосували члени 
постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції 
обласної ради за включення проєктів рішень про звіти до порядку денного 
сесії обласної ради.  
С. Шеремета зазначив, що питання про включення звітів департаментів 
Львівської облдержадміністрації до порядку денного сесії обласної ради 
зафіксовано в протоколі, і сказав, що після ажіотажу щодо цього питання 
вчора, 22.02.2022, відбулося чергове засідання постійної комісії, на якому 
повторно було розглянуто і проголосовано це питання. 
Ю. Холод, який попросив уточнити, чи проєкт рішення, який оприлюднено 
на сайті обласної ради, в такій самій редакції був винесений на голосування 
членів постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та 
промоції обласної ради 01.02.2022 і проголосований.
С. Шеремета, П. Цеголко, Т.Письменна підтвердили, що проєкт рішення, 
який оприлюднено на сайті обласної ради, в такій самій редакції був 
винесений на голосування членів постійної комісії 01.02.2022 і 
проголосований, а також повторно розглянутий і повторно проголосований 
на засіданні постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та 
промоції обласної ради 22.02.2022. 
О. Ганущин, який підсумував, що всі члени постійної комісії з питань 
культури, інформаційної політики та промоції обласної ради підтвердили, що 
підтримували цей проєкт рішення. Також це питання повторно розглянуто на 
засіданні постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та 
промоції обласної ради 22.02.2022, тому предмет обговорення вичерпано.
Ю. Холод, який звернувся до начальника юридичного відділу з питанням, чи 
згідно з регламентом Львівської обласної ради і положенням про постійні 
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комісії, якщо постійна комісія є ініціатором відповідного проєкту рішення, 
чи цей проєкт рішення має бути зачитано ініціатором та проголосовано в тій 
редакції, яка пропонується для розгляду. Чи в протоколі має бути зазначено, 
хто був ініціатором, за яку редакцію рішення голосується і яка редакція 
проєкту рішення пропонується для оприлюднення на сайті. 
Я. Гасяк зазначив, що не був присутнім на засіданні постійної комісії з 
питань культури, інформаційної політики та промоції обласної ради і 
утримується з коментарями щодо процедури голосування на засіданні. Як 
вбачається з протоколу, оприлюдненого на сайті, постійна комісія 
проголосувала за включення проєктів рішень про звіти з виконання 
профільних програм до порядку денного сесії обласної ради. Більше того, на 
вчорашньому засіданні постійної комісії з питань культури, інформаційної 
політики та промоції обласної ради підтримано повторно проєкт рішення, 
який був підготовлений 01.02.2022. Можливо, є недоліки у формулюванні 
якихось протокольних тез. Однак постійна комісія з питань законності,  
депутатської етики, регламенту та свободи слова вправі надавати висновки, 
рекомендації радникам і членам постійної комісії в майбутньому.
О. Ганущин запропонував питання №2 взяти до відома та рекомендувати 
всім постійним комісіям обласної ради у своїй роботі неухильно 
дотримуватися Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання та 
Положення про постійні комісії Львівської обласної ради VIII скликання.
Р. Фединяк поставив цю пропозицію на голосування  
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: питання про дотримання Регламенту Львівської обласної ради 
VIII скликання на засіданні постійної комісії з питань культури, 
інформаційної політики та промоції обласної ради 01.02.2022 під час 
розгляду питання щодо виконання у 2021 році профільних програм, а саме: 
Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки; 
Програми відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних 
заходів на 2021 – 2025 роки; Регіональної програми сприяння розвитку 
інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області 
на 2021 – 2025 роки взяти до відома та рекомендувати всім постійним 
комісіям обласної ради у своїй роботі неухильно дотримуватися Регламенту 
Львівської обласної ради VIII скликання та Положення про постійні комісії 
Львівської обласної ради VIII скликання.

СЛУХАЛИ 3. Про депутатське звернення депутата Сколівської міської ради 
М. Сороки (від 17.02.2022 вх № 02-967) щодо порушення етичних норм 
законодавства, зі слів автора звернення, депутатом Сколівської міської ради 
від ВО «Батьківщина» Василем Петречком.
ВИСТУПИВ: Р. Фединяк, І. Супрун, О. Ганущин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: врахувати, що порушене питання відповідно до норм Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» не належить до 
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компетенції постійної комісії, рекомендувати депутатові М. Сороці 
звертатися до відповідної комісії Сколівської міської ради з приводу таких 
питань, а також врахувати те, що у разі незгоди  з отриманою відповіддю, 
громадяни мають право оскаржити її в судовому порядку.  

СЛУХАЛИ 4. Про лист Голови комітету з питань молоді та спорту ВРУ                
А. Кожем’якіна (від 15.02.2022 вх № 02-894) про прийом документів на 
здобуття Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування у 2022 році.  
ВИСТУПИВ: Р. Фединяк, І. Супрун, О. Ганущин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ 5. Про інформаційний запит голови Політичної ради УГП                      
Р. Коваля від 21.02.2022 № 12.
ВИСТУПИВ: Р. Фединяк, І. Супрун, О. Ганущин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд даного питання на наступне засідання 
постійної комісії.

Голова постійної комісії                Роман ФЕДИНЯК

Заступник голови постійної комісії          Олександр ГАНУЩИН
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