
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

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

ПРОТОКОЛ № 23
від 20 грудня 2022 року

         (в режимі аудіо-відео конференції)

Засідання розпочалося о 10.25
Засідання закінчилось о 10.50

Присутні:
Р. Фединяк (в режимі аудіо-відео конференції),
І. Супрун.

Відсутні:
О. Ганущин.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про лист начальника Львівської обласної військової адміністрації                              
М. Козицького (від 08.12.2022 № 02-3461) щодо розгляду інформації про 
затверджені показники обласного бюджету на 2023 рік.
3. Про розгляд пункту 1 протокольного доручення за підсумками засідання 
президії Львівської обласної ради від 18 листопада 2022 року (№ ПДПвн-3 
від 22.11.2022) та пункту 4 протокольного доручення за підсумками XV 
чергової сесії від 29 листопада 2022 року (від 01.02.2022 № ПДСвн-4).
4. Про лист інженера з безпеки руху Львівського комунального АТП № 1                     
С. Тістечка (від 23.09.2022 вх. № 01-Т-662) щодо повторного представлення 
його до нагородження Грамотою Верховної Ради України. 
5. 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 лист начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького (від 08.12.2022 № 02-3461) щодо розгляду 
інформації про затверджені показники обласного бюджету на 2023 
рік.ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, І. Супрун.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ 3. Про розгляд пункту 1 протокольного доручення за підсумками 
засідання президії Львівської обласної ради від 18 листопада 2022 року (№ 
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ПДПвн-3 від 22.11.2022) та пункту 4 протокольного доручення за підсумками 
XV чергової сесії від 29 листопада 2022 року (від 01.02.2022 № ПДСвн-4).
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, І. Супрун.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 3.1. на виконання пункту 1 протокольного доручення вирішили 
інформацію взяти до відома, повернутися до розгляду порушеного питання 
після отримання пропозицій від управління майном спільної власності 
обласної ради.
3.2 на виконання пункту 4 протокольного доручення вирішили підтримати 
важливість підготовки звернення до урядів держав – членів Європейського 
Союзу та НАТО, а також інших міжнародних організацій щодо підтримки 
надання Україні статусу членства в ЄС та НАТО та, у разі потреби, спільно з 
профільною постійною комісією з питань євроінтеграції, міжнародного та 
міжрегіонального співробітництва долучитися до підготовки зазначеного 
проєкту звернення.

СЛУХАЛИ 4. Про лист інженера з безпеки руху Львівського комунального 
АТП № 1 С. Тістечка (від 23.09.2022 вх. № 01-Т-662) щодо повторного 
представлення його до нагородження Грамотою Верховної Ради України. 
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, І. Супрун.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати кандидатуру Тістечка Степана Михайловича для 
нагородження Грамотою Верховної Ради України та винести порушене 
питання на розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії                Роман ФЕДИНЯК

Член постійної комісії       Ірина СУПРУН


