
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

       постійна комісія  з питань  соціального захисту, прав дітей, людини 
та учасників бойових дій 

ПРОТОКОЛ № 22
від 10 червня  2022 року

м. Львів, каб. 318, 11.00 ( в режимі 
zoom-конференції)

Засідання розпочалося о 11.00
Засідання закінчилося о 13.00 
Присутні : М. Іщук – голова постійної комісії,
                    О. Фенчин – секретар постійної комісії
                    
Відсутні :  В. Доманський –  заступник голови постійної комісії.

1.СЛУХАЛИ : Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: М. Іщук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок денний №22 в цілому.

                               ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.

Інформує: М. Іщук

2. Про розгляд протокольного доручення голови обласної ради за 
підсумками засідання президії від 07 червня 2022 року (№ПДП-1 від 
09.06.2022):
п. 1. З метою підготовки та узагальнення питання "Про внесення змін 
до Редакційного статуту, затвердженого рішенням Львівської обласної 
ради від 04.11.2008 № 744, зі змінами" розглянути проєкти рішень: - 
№ 181-ПР від 15.03.2021 "Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 
744, зі змінами"; - № 203-ПР від 12.04.2021 "Про внесення змін до 
Редакційного статуту, затвердженого рішенням Львівської обласної 
ради від 04.11.2008 № 744, зі змінами"; - № 609-ПР від 06.06.2022 
"Про внесення змін до Редакційного статуту комунального 
підприємства Львівської обласної ради "Телекомпанія "ЛЬВІВ - ТБ". 
За результатами розгляду підготувати відповідні пропозиції.
п. 2. Про надання  постійній комісії з питань законності, депутатської 
етики, регламенту та свободи слова обласної ради  переліку 
кандидатур, які провадять активну волонтерську діяльність, для 
нагородження з нагоди Дня Конституції України.



п. 4. Про розгляд проєкту рішення «Про інформацію  щодо організації 
освітнього процесу в закладах освіти Львівської області у 2022-2023 
навчальному році» (610-ПР від 06.06.2022).

Інформує: М. Іщук

3. Різне.

                                                                 РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

2.Протокольне доручення голови обласної ради за підсумками засідання 
президії від 07 червня 2022 року (№ПДП-1 від 09.06.2022):

2.1.СЛУХАЛИ:  З метою підготовки та узагальнення питання "Про внесення 
змін до Редакційного статуту, затвердженого рішенням Львівської обласної 
ради від 04.11.2008 № 744, зі змінами" розглянути проєкти рішень: - № 181-ПР 
від 15.03.2021 "Про внесення змін до Редакційного статуту, затвердженого 
рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі змінами"; - № 203-
ПР від 12.04.2021 "Про внесення змін до Редакційного статуту, затвердженого 
рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі змінами"; - № 609-
ПР від 06.06.2022 "Про внесення змін до Редакційного статуту комунального 
підприємства Львівської обласної ради "Телекомпанія "ЛЬВІВ - ТБ". За 
результатами розгляду підготувати відповідні пропозиції.
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин  
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

2.2.СЛУХАЛИ:  Про надання  постійній комісії з питань законності, 
депутатської етики, регламенту та свободи слова обласної ради  переліку 
кандидатур, які провадять активну волонтерську діяльність, для нагородження з 
нагоди Дня Конституції України.
ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин  
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надати постійній комісії з питань законності, депутатської 
етики, регламенту та свободи слова обласної ради (Р. Фединяк)  перелік 
кандидатур, які провадять активну волонтерську діяльність, для нагородження з 
нагоди Дня Конституції України:

- Гимон Микола  Нестерович,
- Плечінь Ігор Якович,
- Яремчук Мар’яна Ярославівна,
- Дацюк Ігор Михайлович.

2.3. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про інформацію  щодо 
організації освітнього процесу в закладах освіти Львівської області у 2022-2023 
навчальному році» (610-ПР від 06.06.2022).



ВИСТУПИЛИ:  М. Іщук, О. Фенчин  
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
2.3.1. Інформацію взяти до відома.
2.3.2. Рекомендувати винести проєкт рішення «Про інформацію  щодо 
організації освітнього процесу в закладах освіти Львівської області у 2022-2023 
навчальному році» (610-ПР від 06.06.2022) на розгляд чергової сесії обласної 
ради.

Голова постійної комісії                                               Микола ІЩУК

Секретар постійної комісії                                           Олег ФЕНЧИН    


