
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

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

ПРОТОКОЛ № 20
від 23 червня 2022 року

Засідання розпочалося о 11.00
Засідання закінчилось о 11.30

Присутні:
Р. Фединяк, І. Супрун.

Відсутні:
О. Ганущин.

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд протокольного доручення за підсумками засідання президії 
від 07 червня 2022 року (№ПДПвн-1 від 09.06.2022).
3. Про розгляд протокольного доручення за підсумками ХIII чергової сесії від 
14 червня 2022 року (ПДСвн-2 від 20.06.2022). 
4. Про розгляд листа голови Дрогобицької районної ради А. Шевкенича (від 
01.06.2022 вх № 02-1501) щодо представлення до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України Чуба Володимира Івановича.
5. Про розгляд листа директора департаменту охорони здоров’я Львівської 
обласної військової адміністрації О. Чемериса (від 31.05.2022 вх № 02-1491) 
щодо представлення до нагородження Грамотою Верховної Ради України 
Вовк Лесю Григорівну.
6. Різне

СЛУХАЛИ 1: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИВ: Р. Фединяк
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2 ,«ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний у цілому.

СЛУХАЛИ 2. Про розгляд протокольного доручення за підсумками 
засідання президії від 07 червня 2022 року (№ПДПвн-1 від 09.06.2022).
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, І. Супрун.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
- на виконання пункту 1 протокольного доручення скерувати за належністю 
до постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції 
проєкти рішень: № 181-ПР від 15.03.2021, №203-ПР від 12.04.2021, № 609-ПР 
від 06.06.2022 для розгляду та підготовки пропозицій на сесію обласної ради.
- на виконання пункту 3 подати узагальнену інформацію голів фракцій та 
голів постійних комісій обласної ради про осіб, які проводять активну 
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волонтерську діяльність, для представлення до нагородження відзнаками 
Львівської обласної ради з нагоди Дня Конституції України

СЛУХАЛИ 3. Про розгляд протокольного доручення за підсумками ХIII 
чергової сесії від 14 червня 2022 року (ПДСвн-2 від 20.06.2022). 
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, І. Супрун.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: На виконання пункту 17 протокольного доручення:

3.1. звернутися до голови постійної комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку з проханням надати пропозиції стосовно 
внесення змін до Регламенту обласної ради VIII скликання в частині 
інформування Львівською обласною військовою адміністрацією про 
прийняті рішення, які стосуються бюджетних питань, змін та доповнень до 
обласних програм, а також звітів про їх виконання; 

3.2. повернутися до розгляду питання після отримання пропозицій 
голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку.

СЛУХАЛИ 4. Про розгляд листа голови Дрогобицької районної ради                    
А. Шевкенича (від 01.06.2022 вх № 02-1501) щодо представлення до 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Чуба Володимира 
Івановича.
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, І. Супрун.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати зазначену в листі кандидатуру для нагородження 
Грамотою Верховної Ради України та винести порушене питання на розгляд 
сесії обласної ради.

СЛУХАЛИ 5. Про розгляд листа директора департаменту охорони здоров’я 
Львівської обласної військової адміністрації О. Чемериса (від 31.05.2022 вх 
№ 02-1491) щодо представлення до нагородження Грамотою Верховної Ради 
України Вовк Лесю Григорівну.
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, І. Супрун.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати зазначену в листі кандидатуру для нагородження 
Грамотою Верховної Ради України та винести порушене питання на розгляд 
сесії обласної ради.

Голова постійної комісії                Роман ФЕДИНЯК


