
1

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

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

ПРОТОКОЛ № 24
від 02 березня 2023 року

         (в режимі аудіо-відео конференції)

Засідання розпочалося о 12.00
Засідання закінчилось 13.28

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

Присутні від обласної ради:
І. Крук – начальник управління адміністративного забезпечення діяльності 

ради;
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу;  
О. Горечко – заступник начальника відділу роботи та взаємодії з органами 

місцевого самоврядування управління адміністративного 
забезпечення діяльності ради;

Н. Угляр – заступник начальника відділу пресслужби;
Я. Нурко-Матвіїшин – радник відділу роботи та взаємодії з органами 

місцевого самоврядування управління адміністративного 
забезпечення діяльності ради;

Ю. Столяр – прес-секретар фракції ПП «Європейська солідарність» у 
Львівській обласній раді.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про доручення голови обласної ради І. Гримак (від 30.12.2022 вх. № Д-
125) щодо переліку основних питань пленарних засідань, які 
пропонуватимуться на розгляд обласної ради в першому півріччі 2023 року.
3. Про проєкт рішення обласної ради № 679-ПР від 17.02.2023 «Про 
затвердження плану роботи Львівської обласної ради в першому півріччі 
2023 року».
4. Про лист голови Львівської обласної військової адміністрації (вх № 02-438 
від 27.02.2023) з інформацією про виконання обласного бюджету Львівської 
області за 2022 рік.
5. Про лист голови Тернопільської обласної ради О. Головка (від 05.01.2023 
вх № 02-34) щодо рішення Тернопільської обласної ради від 21.12.2022 № 
623 «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента 
України Зеленського В. О. щодо присвоєння легендарному командиру 
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добровольчого підрозділу «ОДЧ Карпатська Січ» Куцину Олегу Івановичу 
звання Герой  України  (посмертно)».
6. Про лист голови Тернопільської обласної ради О. Головка (від 05.01.2023 
вх № 02-32) щодо рішення Тернопільської обласної ради від 21.12.2022 № 
638 «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Верховної 
Ради України щодо дострокового припинення депутатських повноважень 
народних депутатів України та депутатів місцевих рад, обраних від 
політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».
7. Про заяву депутата обласної ради Ю. Фольварочного (від 31.01.2023  № Д-
17вн*-2) щодо складання ним депутатських повноважень депутата Львівської 
обласної ради. 
8. Про заяву депутата обласної ради І. Герус (від 09.02.2023 № Д-17вн*-4) 
щодо складання нею депутатських повноважень депутата Львівської обласної 
ради.
9. Про лист в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради А. Білоуса (від 30.01.2022 № 26) щодо інвентаризації об’єктів 
освітнього, соціально-культурного, санаторно-курортного, туристичного, 
фізкультурно-спортивного призначення, які належать до спільної власності 
територіальних громад Львівської області. 
10. Про лист Апарату Верховної Ради України (вх № 02-3426 від 08.12.2022) 
щодо переліку нагороджених представників Львівської області відзнаками 
Верховної Ради України.
11. Різне.

СЛУХАЛИ: 1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: 
1.1. Взяти порядок денний за основу.

ВИСТУПИЛИ: І. Супрун, Р. Фединяк, О. Ганущин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: 
1.2. Внести до порядку денного питання «Про звернення народного депутата 
України О. Синютки щодо діяльності Львівської обласної територіальної 
виборчої комісії» (вх № 02-403 від 21.02.2023).  

ВИСТУПИЛИ: О. Ганущин, Р. Фединяк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: 
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1.3. Внести до порядку денного питання «Про ситуацію з припиненням 
повноважень депутатів Львівської обласної ради від Української Галицької 
Партії».

ВИСТУПИЛИ: О. Ганущин, Р. Фединяк, І. Супрун, Я. Гасяк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: 
1.4. Внести до порядку денного питання «Про винесення на розгляд 
чергового пленарного засідання питання  № 671-ПР від 30.12.2022 «Про звіт 
голови обласної ради».

ВИСТУПИЛИ: О. Ганущин, Р. Фединяк. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ: 
1.5. Внести до порядку денного питання «Про ситуацію з керівним складом 
постійних комісій Львівської обласної ради та винесення на розгляд 
чергового пленарного засідання відповідних проектів рішень».

ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, О. Ганущин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: 
1.6. Про звернення депутата Львівської обласної ради  Ю. Раделицького (№ 
Д-17вн*-13 від 01.03.2023) щодо погодження проєкту рішення «Про 
представлення О. Гіса до нагородження Грамотою Верховної Ради України» 
(№ 694-ПР від 02.03.2023).

ВИСТУПИЛИ: О. Ганущин, Р. Фединяк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: 
1.7. Змінити черговість питань в оновленому порядку денному засідання 
постійної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, О. Ганущин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: 
1.8. Погодити порядок денний засідання, із врахуванням вищеназваних 
пропозицій, в цілому:

Порядок денний
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
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2. Про доручення голови обласної ради І. Гримак (від 30.12.2022 вх № Д-125) 
щодо переліку основних питань пленарних засідань, які пропонуватимуться 
на розгляд обласної ради в першому півріччі 2023 року.
3. Про проєкт рішення обласної ради № 679-ПР від 17.02.2023 «Про 
затвердження плану роботи Львівської обласної ради в першому півріччі 
2023 року».
4. Про лист голови Львівської обласної військової адміністрації (вх № 02-438 
від 27.02.2023) з інформацією про виконання обласного бюджету Львівської 
області за 2022 рік.
5. Про лист голови Тернопільської обласної ради О. Головка (від 05.01.2023 
вх № 02-34) щодо рішення Тернопільської обласної ради від 21.12.2022 № 
623 «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента 
України Зеленського В.О. щодо присвоєння легендарному командиру 
добровольчого підрозділу «ОДЧ Карпатська Січ» Куцину Олегу Івановичу 
звання Герой  України  (посмертно)».
6. Про лист голови Тернопільської обласної ради О. Головка (від 05.01.2023 
вх № 02-32) щодо рішення Тернопільської обласної ради від 21.12.2022 № 
638 «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Верховної 
Ради України щодо дострокового припинення депутатських повноважень 
народних депутатів України та депутатів місцевих рад, обраних від 
політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».
7. Про лист в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради А. Білоуса (від 30.01.2022 № 26) щодо інвентаризації об’єктів 
освітнього, соціально-культурного, санаторно-курортного, туристичного, 
фізкультурно-спортивного призначення, які належать до спільної власності 
територіальних громад Львівської області. 
8. Про лист Апарату Верховної Ради України (вх № 02-3426 від 08.12.2022) 
щодо переліку нагороджених представників Львівської області відзнаками 
Верховної Ради України.
9. Про звернення народного депутата України О. Синютки щодо діяльності 
Львівської обласної територіальної виборчої комісії (вх № 02-403 від 
21.02.2023).
10. Про заяву депутата обласної ради Ю. Фольварочного (від 31.01.2023  № 
Д-17вн*-2) щодо складання ним депутатських повноважень депутата 
Львівської обласної ради. 
11. Про заяву депутата обласної ради І. Герус (від 09.02.2023 № Д-17вн*-4) 
щодо складання нею депутатських повноважень депутата Львівської обласної 
ради.
12. Про ситуацію з припиненням повноважень депутатів Львівської обласної 
ради від Української Галицької Партії.
13. Про винесення на розгляд чергового пленарного засідання сесії 
Львівської обласної ради питання «Про звіт голови обласної ради» (№ 671-
ПР від 30.12.2022).
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14. Про ситуацію з керівним складом постійних комісій Львівської обласної 
ради та винесення на розгляд чергового пленарного засідання сесії Львівської 
обласної ради питання щодо напрацювання відповідних проектів рішень.
15. Про звернення депутата Львівської обласної ради Ю. Раделицького (№ Д-
17вн*-13 від 01.03.2023) щодо погодження проєкту рішення «Про 
представлення О. Гіса до нагородження Грамотою Верховної Ради України» 
(№ 694-ПР від 02.03.2023).
16. Різне.

СЛУХАЛИ:  
2. Про доручення голови обласної ради І. Гримак (від 30.12.2022 вх № Д-
125) щодо переліку основних питань пленарних засідань, які 
пропонуватимуться на розгляд обласної ради в першому півріччі 2023 
року.
3. Про проєкт рішення обласної ради № 679-ПР від 17.02.2023 «Про 
затвердження плану роботи Львівської обласної ради в першому півріччі 
2023 року».

ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, Я. Гасяк, О. Ганущин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома; погодити проєкт рішення 
обласної ради № 679-ПР від 17.02.2023 «Про затвердження плану роботи 
Львівської обласної ради в першому півріччі 2023 року» та ініціювати його 
розгляд на черговій сесії обласної ради.

СЛУХАЛИ: 4. Про лист голови Львівської обласної військової 
адміністрації (вх № 02-438 від 27.02.2023) з інформацією про виконання 
обласного бюджету Львівської області за 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, О. Ганущин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 5. Про лист голови Тернопільської обласної ради О. Головка 
(від 05.01.2023 вх № 02-34) щодо рішення Тернопільської обласної ради 
від 21.12.2022 № 623 «Про звернення депутатів Тернопільської обласної 
ради до Президента України Зеленського В. О. щодо присвоєння 
легендарному командиру добровольчого підрозділу «ОДЧ Карпатська 
Січ» Куцину Олегу Івановичу звання Герой  України  (посмертно)».
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, О. Ганущин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: підтримати зазначене рішення Тернопільської обласної ради 
та інформувати ініціатора звернення про рішення Львівської обласної ради 
від 20.09.2022 № 417 «Про звернення Львівської обласної ради» з додатком 8 
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до нього аналогічного змісту – «Звернення до Президента України щодо 
надання легендарному командиру добровольчого підрозділу «ОДЧ 
Карпатська Січ» Куцину Олегу Івановичу звання Героя України (посмертно). 

СЛУХАЛИ: 6. Про лист голови Тернопільської обласної ради О. Головка 
(від 05.01.2023 вх № 02-32) щодо рішення Тернопільської обласної ради 
від 21.12.2022 № 638 «Про звернення депутатів Тернопільської обласної 
ради до Верховної Ради України щодо дострокового припинення 
депутатських повноважень народних депутатів України та депутатів 
місцевих рад, обраних від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, І. Супрун, О. Ганущин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: 
6.1. Підтримати зазначене рішення Тернопільської обласної ради та 
інформувати ініціатора звернення про рішення Львівської обласної ради від 
29.11.2022 № 442 «Про звернення Львівської обласної ради» з додатком 2 до 
нього  аналогічного змісту – «Звернення до Верховної Ради України щодо 
процедури дострокового припинення повноважень народних депутатів 
України, депутатів місцевих рад у разі набрання чинності рішення суду про 
заборону діяльності політичної партії, від якої був обраний депутат».
6.2. Підготувати проєкт звернення Львівської обласної ради до Верховної 
Ради України на чергову сесію обласної ради з урахуванням звернення 
Тернопільської обласної ради.  

СЛУХАЛИ: 7. Про лист в.о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради А. Білоуса (від 30.01.2022 № 26) щодо 
інвентаризації об’єктів освітнього, соціально-культурного, санаторно-
курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, які 
належать до спільної власності територіальних громад Львівської 
області. 
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, Я. Гасяк, О. Ганущин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 8. Про лист Апарату Верховної Ради України (вх № 02-3426 
від 08.12.2022) щодо переліку нагороджених представників Львівської 
області відзнаками Верховної Ради України.
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, І. Супрун, О. Ганущин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
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СЛУХАЛИ: 9. Про звернення народного депутата України О. Синютки 
щодо діяльності Львівської обласної територіальної виборчої комісії» (вх 
№ 02-403 від 21.02.2023).
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, І. Супрун, О. Ганущин, Я. Гасяк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома, підтримати в частині 
необхідності позбавлення повноважень членів Львівської обласної 
територіальної виборчої комісії, які є в її складі від забороненої у судовому 
порядку політичної партії «Опозиційна платформа – За життя»,  та ініціювати 
відповідний лист до Центральної виборчої комісії щодо позбавлення цих 
членів Львівської обласної територіальної виборчої комісії шляхом 
дострокового припинення повноважень.

ВИСТУПИЛИ: І. Супрун, Р. Фединяк, О. Ганущин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 1, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 2.
Рішення не прийнято.
ВИРІШИЛИ: 
- доповнити текст листа, звернувши увагу на функціонування Львівської 
обласної ТВК, зокрема її бездіяльність з 11.07.2022 до 07.02.2023 років, в 
тому числі по причині неявки на засідання ТВК окремих її членів, обраних 
від ПП «Опозиційна платформа – За життя» та інших політичних партій; або 
ж їх утримання від прийняття виборчою комісією законних рішень;
- рекомендувати апарату обласної ради вивчити питання діяльності 
Львівської обласної ТВК впродовж  2022 - 2023 років, з’ясувавши причини 
такої поведінки окремих її членів.  

СЛУХАЛИ: 10. Про заяву депутата обласної ради Ю. Фольварочного 
(від 31.01.2023  № Д-17вн*-2) щодо складання ним депутатських 
повноважень депутата Львівської обласної ради. 
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, О. Ганущин, І. Супрун, Я. Гасяк. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: 
10.1. Погодити заяву депутата обласної ради Ю. Фольварочного.
10.2. Підготувати проєкт рішення «Про дострокове припинення повноважень 
депутата Львівської обласної ради VIII скликання Ю. Фольварочного».
10.3. Ініціювати перед головою обласної ради реєстрацію, оприлюднення та 
внесення до порядку денного чергової сесії зазначеного проєкту рішення.

СЛУХАЛИ: 11. Про заяву депутата обласної ради І. Герус (від 09.02.2023 
№ Д-17вн*-4) щодо складання нею депутатських повноважень депутата 
Львівської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, О. Ганущин. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято.
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ВИРІШИЛИ: 
10.1. Погодити заяву депутата обласної ради І. Герус.
10.2. Підготувати проєкт рішення «Про дострокове припинення повноважень 
депутата Львівської обласної ради VIII скликання І. Герус».
10.3. Ініціювати перед головою обласної ради реєстрацію, оприлюднення та 
внесення до порядку денного чергової сесії зазначеного проєкту рішення.

СЛУХАЛИ: 12. Про ситуацію з припиненням повноважень депутатів 
Львівської обласної ради від Української Галицької Партії.
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, О. Ганущин, І. Супрун, Я. Гасяк. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ: 
12.1. Взяти інформацію до відома.

ВИСТУПИЛИ: 
О. Ганущин – запропонував рекомендувати звернути голові Львівської 
обласної ради увагу на те, що відповідно до рішень судів і рішень політичної 
партії «Українська Галицька Партія» повноваження депутатів обласної ради 
Щурка І.П. та Чолія Т.Б. припинились.
І. Супрун – наголосила, що питання спорів про припинення повноважень 
депутатів вирішуються в судовому порядку і не є в компетенції вирішення 
іншими депутатами; постійна комісія не має повноважень щодо тлумачення і 
надання рекомендацій щодо обговорення і прийняття рішень з цього 
питання. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ: 
12.2. Рекомендувати звернути голові Львівської обласної ради увагу на те, що 
ухвалою Львівського адміністративного окружного суду від 23.02.2023 № 
ЗД/380/6/22 стосовно депутата обласної ради Шурка І.П., а також постановою 
Восьмого апеляційного адміністративного суду від 09.02.2023 у справі 
ЗД/380/7/22  щодо депутата обласної ради Чолія Т.Б., враховуючи рішення 
політичної ради ПП «Українська Галицька Партія» від 23.01.2022 (протокол 
№ 23/01-2022), повноваження депутатів обласної ради Щурка Івана 
Петровича та Чолія Тараса Богдановича припинились.

СЛУХАЛИ: 13. Про винесення на розгляд чергового пленарного засідання 
сесії Львівської обласної ради питання «Про звіт голови обласної ради» (№ 
671-ПР від 30.12.2022).
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, О. Ганущин, І. Крук, Я. Гасяк, І. Супрун.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 1, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 2.
Рішення не прийнято
ВИРІШИЛИ: 
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13.1. Рекомендувати сесії Львівської обласної ради розглянути проєкт 
рішення «Про звіт голови обласної ради» (№ 671-ПР від 30.12.2022) на 
черговій сесії обласної ради, за підсумком розгляду порушеного питання. 

ВИСТУПИЛИ: О. Ганущин, І. Супрун.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 1.
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ: 
13.2. Рекомендувати голові Львівської обласної ради невідкладно внести на 
розгляд Львівської обласної ради проєкт рішення «Про звіт голови обласної 
ради» на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», згідно з пунктом 17 частини  шостої статті 55 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

СЛУХАЛИ: 14. Про ситуацію з керівним складом постійних комісій 
Львівської обласної ради та винесення на розгляд чергового пленарного 
засідання сесії Львівської обласної ради питання щодо напрацювання 
відповідних проектів рішень.
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, О. Ганущин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0, не 
голосувала – 1.
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.

СЛУХАЛИ: 15. Про звернення депутата Львівської обласної ради                        
Ю. Раделицького (№ Д-17вн*-13 від 01.03.2023) щодо погодження проєкту 
рішення «Про представлення О. Гіса до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України» (№ 694-ПР від 02.03.2023).
ВИСТУПИЛИ: Р. Фединяк, О. Ганущин, І. Супрун.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ: 
15.1. Підтримати клопотання депутата Львівської обласної ради                               
Ю. Раделицького (№ Д-17вн*-13 від 01.03.2023) та погодити проєкт рішення 
«Про представлення О. Гіса до нагородження Грамотою Верховної Ради 
України» (№ 694-ПР від 02.03.2023).
15.2. Ініціювати внесення зазначеного проєкту рішення до порядку денного 
чергової сесії.

СЛУХАЛИ: 16. Різне.

Голова постійної комісії                Роман ФЕДИНЯК

Заступник голови постійної комісії        Олександр ГАНУЩИН


