
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ № 14
ХІ позачергової сесії обласної ради
          від 16 лютого 2022 року

16 лютого 2022 року                                                сесійна зала
Засідання розпочалося о 10.20,
засідання завершилося о 16.05.
Усього депутатів – 84.
Відповідно до програмно-технічного комплексу електронної системи 
голосування "Віче", упродовж усього пленарного засідання: 
присутні – 76,
відсутні – 8.
Запрошені: голова Львівської обласної державної адміністрації,  заступники 
голови Львівської обласної державної адміністрації, директори та начальники 
структурних підрозділів Львівської обласної державної адміністрації, голови 
районних рад Львівської області, голови територіальних громад Львівської 
області, керівники правоохоронних, контролюючих та інших органів Львівської 
області, представники ЗМІ.

Голова засідання:
І. Гримак – голова Львівської обласної ради.

                                                    Президія:
І. Гримак –  голова Львівської обласної ради;
Є. Гірник – перший заступник голови Львівської обласної ради;
Ю. Холод – заступник голови Львівської обласної ради.
М. Козицький –  голова Львівської обласної державної адміністраціії.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – поінформувала, що відповідно до статті 20 Регламенту Львівської 
обласної ради VIII скликання на 16 лютого 2022 року скликано ХІ позачергову 
сесію Львівської обласної ради VIII скликання.

Оголосила, що ХІ позачергова сесія Львівської обласної ради 
VIII скликання вважається відкритою.

Звучить Гімн України
Запропонувала вшанувати пам'ять Героїв російсько-української війни, що 

загинули на Сході України.
Хвилина мовчання
Спільна молитва

Привітала з уродинами депутата Львівської обласної ради VІІІ скликання 
Мамчур Звениславу Ігорівну.

СЛУХАЛИ:
Про порядок денний ХІ позачергової сесії обласної ради.
(573-ПР від 15.02.2022)
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ДОПОВІДАЧ:
І. Гримак – голова обласної ради.

Порядок денний:
1. Про порядок денний ХІ позачергової сесії обласної ради.

Доповідає: І. Гримак – голова обласної ради.
2. Про інформацію щодо стану готовності територіальної оборони Львівської 

області та вжиття невідкладних заходів у випадку надзвичайної ситуації.
(569-ПР від 15.02.2022) 
Доповідають: Р. Бішко – начальник Штабу Антитерористичного центру 
при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області;
О. Шляховський – начальник Головного управління Національної поліції у 
Львівській області;
Р. Пилипенко – начальник Управління патрульної поліції у Львівській 
області;
Ю. Кагітін – начальник Головного управління ДСНС України у Львівській 
області;
А. Федорчук – начальник Львівського прикордонного загону;
В. Вдовитченко – керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій та 
оборонній сфері Західного регіону України;
А. Грушко – представник МЗС України в м. Львові;
В. Курко – командир кадру 103 Окремої бригади територіальної оборони 
регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід";
І. Туз – директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської 
облдержадміністрації;
А. Васько – директор КНП ЛОР "Львівський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф".
Співдоповідає: Н. Сумало – голова постійної комісії.

3. Про внесення змін до Комплексної програми "Безпечна Львівщина" на 2021 
– 2025 роки.
(568-ПР від 15.02.2022)
Доповідає: І. Туз – директор департаменту з питань цивільного захисту 
Львівської облдержадміністрації.
Співдоповідає: Н. Сумало  –  голова постійної комісії.

4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 листопада 2020 року 
№ 1106 "Про затвердження Переліку другого типу (об’єкти, які передаються 
в оренду без проведення аукціону)".
(534-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради. 
Співдоповідає: М. Седіло – голова постійної комісії.

5. Про заяви Львівської обласної ради.
(517-ПР від 27.01.2022; 527-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.

6. Про звернення Львівської обласної ради.
(516-ПР від 27.01.2022)
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Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.
1. Звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
забезпечення належного фінансування та ресурсного забезпечення Сил 
територіальної оборони Збройних Сил України.
(528-ПР від 08.02.2022)
Доповідає: Т. Подвірний  –  голова депутатської фракції політичної партії  
"За майбутнє".
2. Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України щодо 
фінансового забезпечення територіальної оборони України.
Доповідає: О. Дуда  –  голова депутатської фракції політичної партії  
"Європейська Солідарність".
3. Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо консолідації навколо завдань оборони України.
Доповідає: О. Дуда  –  голова депутатської фракції політичної партії  
"Європейська Солідарність".
4. Звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови 
Верховної Ради України, Міністра оборони України, Секретаря Ради 
національної безпеки і оборони України стосовно загрози 
широкомасштабної воєнної агресії Російської Федерації та невідкладних 
заходів щодо функціонування органів державного управління (місцевого 
самоврядування) в умовах агресії.
Доповідає: С. Шеремета  –  депутат обласної ради.
5. Звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України 
щодо необхідності невідкладної розробки планів евакуації музейних збірок 
та колекцій з території України, які знаходяться під загрозою вторгнення.
Доповідає: І. Щурко  –  депутат обласної ради.
6. Звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
спрощення процедури закупівель органами територіальної оборони.
Доповідає: І. Гримак  – голова обласної ради.

7. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу:
"за" - 68, "проти" - 1, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 5,
"усього проголосувало" - 74. 
Ухвалюється.
ВИСТУПИЛИ:
І. Кравець – запропонувала внести до порядку денного питання "Про звернення 
до територіальних громад Львівщини щодо готовності стати прихистком для 
сімей захисників України", яке окремим пунктом віднести до питання "Про 
звернення Львівської обласної ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 64,  "проти" - 1, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 8,
"усього проголосувало" - 73. 
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ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
О. Дуда – запропонував внести до порядку денного питання "Про заяву щодо 
національного об’єднання у зв’язку із прямою загрозою суверенітету України", 
яке окремим пунктом віднести до питання "Про заяви Львівської обласної 
ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 73,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 1,
"усього проголосувало" - 74. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
Е. Леонов – запропонував внести до порядку денного питання "Про звернення 
до Президента України, народних депутатів України, всіх громадян України 
щодо відсічі московській агресії", яке окремим пунктом віднести до питання 
"Про звернення Львівської обласної ради".
І. Гримак – наголосила головам фракцій у Львівській обласній раді та головам 
постійних комісій обласної ради про необхідність своєчасного (до 10.00 год в 
день сесійного засідання) подання до виконавчого апарату обласної ради 
проєктів заяв та звернень з метою належної організації розгляду на сесії питань 
"Про заяви Львівської обласної ради" та "Про звернення Львівської обласної 
ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 65,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 9,
"усього проголосувало" - 74. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
Л. Зубач – запропонував внести до порядку денного питання "Про заяву щодо 
забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України", яке окремим 
пунктом віднести до питання "Про заяви Львівської обласної ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 70,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 4,
"усього проголосувало" - 74. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
О. Ганущин – запропонував внести до порядку денного питання "Про 
звернення до Президента України, Міністра закордонних справ України щодо 
відкликання Вадима Пристайка з Посади Надзвичайного і Повноважного Посла 
України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", яке 
окремим пунктом віднести до питання "Про звернення Львівської обласної 
ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
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"за" - 53,  "проти" - 1, "утрималось" - 2, "не голосувало" - 18,
"усього проголосувало" - 74. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
О. Ганущин – запропонував внести до порядку денного питання "Про заяву 
щодо неприпустимості визнання вищої освіти, отриманої в ОРДЛО", яке 
окремим пунктом віднести до питання "Про заяви Львівської обласної ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 64,  "проти" - 1, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 8,
"усього проголосувало" - 74. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
О. Ганущин – запропонував внести до порядку денного питання "Про заяву 
щодо припинення дій мінських домовленостей", яке окремим пунктом віднести 
до питання "Про заяви Львівської обласної ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 51,  "проти" - 0, "утрималось" - 4, "не голосувало" - 19,
"усього проголосувало" - 74. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
І. Гримак – повторно звернулася до депутатів обласної ради із проханням 
забезпечувати своєчасне подання до виконавчого апарату обласної ради 
проєктів заяв та звернень, до 10.00 год в день сесійного засідання, з метою 
належної організації розгляду на сесії питань "Про заяви Львівської обласної 
ради" та "Про звернення Львівської обласної ради".
Н. Сумало – запропонував внести до порядку денного питання "Про заяву щодо 
деескалації ситуації на кордонах України та виконання Будапештського 
меморандуму", яке окремим пунктом віднести до питання "Про заяви 
Львівської обласної ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 71,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 74. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення в цілому:
"за" - 74, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 0,
"усього проголосувало" - 74. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 348 додається).
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ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – на прохання голів фракцій у Львівській обласній раді запропонувала 
під час слухань депутатських заяв, звернень та повідомлень надати можливість 
для виступів по одному представникові від кожної фракції у Львівській 
обласній раді. 

СЛУХАЛИ:
Депутатські заяви, звернення та повідомлення.
ВИСТУПИЛИ:
М. Козицький – нагадав, що сьогодні в Україні відзначають День єднання, який 
покликаний консолідувати українців, зміцнити їхню стійкість на тлі зростання 
гібридних загроз, пропагандистського та морально-психологічного тиску на 
суспільну свідомість. 
Е. Леонов – озвучив звернення фракції політичної партії ВО "Свобода" у 
Львівській обласній раді до Президента України, народних депутатів України, 
всіх громадян України щодо відсічі московській агресії.
Р. Кізима – озвучив заяву фракції політичної партії "Об’єднання "Самопоміч" у 
Львівській обласній раді щодо забезпечення територіальної цілісності та 
суверенітету України.
Р. Филипів – прокоментував питання щодо забезпечення готовності 
територіальної оборони Львівської області та вжиття невідкладних заходів у 
випадку надзвичайної ситуації.
І. Щурко – озвучив звернення фракції політичної партії "Українська Галицька 
Партія" у Львівській обласній раді до Прем’єр-міністра України, Кабінету 
Міністрів України, Міністра культури та інформаційної політики України щодо 
необхідності невідкладної розробки планів евакуації музейних збірок та 
колекцій з територій України, які знаходяться під загрозою вторгнення.
Р. Добош – прокоментував питання щодо національного об’єднання у зв’язку із 
прямою загрозою суверенітету України та закликав присутніх чітко виконувати 
визначені функції в межах делегованих повноважень.
Т. Подвірний – озвучив звернення фракції політичної партії "За майбутнє" у 
Львівській обласній раді до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо забезпечення належного фінансування та ресурсного 
забезпечення Сил територіальної оборони Збройних Сил України.
Н. Сумало – озвучив заяву фракції політичної партії ВО "Батьківщина" у 
Львівській обласній раді щодо деескалації ситуації на кордонах України та 
виконання Будапештського меморандуму.
О. Дуда – озвучив заяву фракції політичної партії "Європейська Солідарність" у 
Львівській обласній раді щодо національного об’єднання у зв’язку із прямою 
загрозою суверенітету України.

СЛУХАЛИ:
Про інформацію щодо стану готовності територіальної оборони Львівської 
області та вжиття невідкладних заходів у випадку надзвичайної ситуації.
(569-ПР від 15.02.2022)



7

ДОПОВІДАЧ:
Р. Бішко – начальник Штабу Антитерористичного центру при Управлінні 
Служби безпеки України у Львівській області.
ЗАПИТАННЯ:
Н. Сумало, М. Байтала, Г. Чорна, З. Мамчур, Е. Леонов, С. Буняк, Б. Гагалюк, 
Н. Галецька.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – надала протокольне доручення голові постійної комісії з питань 
правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань 
Н. Сумалу спільно з начальником Штабу Антитерористичного центру при 
Управлінні Служби безпеки України у Львівській області Р. Бішком 
напрацювати та підготувати інформаційне повідомлення щодо фактів 
дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, зумовлених проявами 
гібридної війни в інформаційному просторі, а також прибуттям на територію 
області осіб із числа вихідців з території Донецької, Луганської областей, 
АР Крим, Російської Федерації та Республіки Білорусь із подальшим 
оприлюдненням цього повідомлення на офіційному вебсайті Львівської 
обласної ради.
ДОПОВІДАЧ:
О. Шляховський – начальник Головного управління Національної поліції у 
Львівській області.
ЗАПИТАННЯ:
О. Ганущин, Н. Сумало, С. Шеремета, А. Дума, М. Байтала, Б. Гагалюк, 
М. Кульчицька-Волчко, П. Цеголко.
ДОПОВІДАЧ:
Ю. Кагітін – начальник Головного управління ДСНС України у Львівській 
області.
ЗАПИТАННЯ:
Р. Кізима, М. Байтала, М. Кульчицька-Волчко.
ДОПОВІДАЧ:
А. Федорчук – начальник Львівського прикордонного загону.
ЗАПИТАННЯ:
М. Байтала, Е. Леонов, С. Шеремета, О. Ганущин, Б. Гагалюк.
ДОПОВІДАЧ:
М. Балан – перший заступник керівника Спеціалізованої прокуратури у 
військовій та оборонній сфері Західного регіону України.
ЗАПИТАННЯ:
О. Ганущин, І. Сех, М. Байтала, Й. Ситник, Б. Гагалюк.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак.
ДОПОВІДАЧ:
А. Грушко – представник МЗС України в м. Львів.
ЗАПИТАННЯ:
В. Баран, Г. Чорна, Л. Цибуля, С. Риботицька, С. Шеремета, О. Ганущин, 
Б. Гагалюк, С. Стечак, І. Стецькович.
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ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – запропонувала продовжити роботу позачергової сесії без 
оголошення обідньої перерви до завершення розгляду питань порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 62, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 14,
"усього проголосувало" - 76.
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
ДОПОВІДАЧ:
В. Курко – командир кадру 103 Окремої бригади територіальної оборони 
регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід".
ЗАПИТАННЯ:
З. Мамчур, І. Сех, М. Байтала, Г. Чорна, Р. Филипів, Е. Леонов, І. Стецькович, 
С. Шеремета, Р. Фединяк, І. Герус, Б. Гагалюк, С. Буняк, М. Байтала, 
Н. Галецька, В. Андрейко.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – надала протокольне доручення керуючому справами обласної ради 
М. Литвинюк внести до порядку денного Zoom-наради з головами районних 
рад, сільськими, селищними, міськими головами питання про підтримання в 
готовності системи територіальної оборони Львівської області та ознайомлення 
з роботою 103 Окремої бригади територіальної оборони регіонального 
управління сил територіальної оборони "Захід". 
ДОПОВІДАЧ:
І. Туз – директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської 
облдержадміністрації.
ЗАПИТАННЯ:
С. Шеремета, З. Мамчур, Е. Леонов, М. Кульчицька-Волчко, М. Байтала, 
К. Кеньо, Л. Кобецька, Є. Швед.
ДОПОВІДАЧ:
А. Васько – директор КНП ЛОР "Львівський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф".
ЗАПИТАННЯ:
Р. Филипів, М. Байтала, Б. Гагалюк.
ВИСТУПИВ:
О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я Львівської 
облдержадміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 60, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 13,
"усього проголосувало" - 73. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 349 додається). 
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ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – оголосила перерву на 10 хвилин.

Перерва
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Комплексної програми "Безпечна Львівщина" на 
2021 – 2025 роки.
(568-ПР від 15.02.2022)
ДОПОВІДАЧ:
І. Туз – директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської 
облдержадміністрації.
ЗАПИТАННЯ:
О. Ганущин, Р. Филипів.
СПІВДОПОВІДАЧ: 
Н. Сумало – голова постійної комісії.
ОБГОВОРЕННЯ:
П. Ткачук, Р. Добош, Е. Леонов, С. Буняк, Б. Гагалюк, І. Гримак, Л. Зубач, 
О. Ганущин, Р. Кізима.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу: 
"за" - 66, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 69. 
Ухвалюється.
ВИСТУПИЛИ:
О. Ганущин – запропонував внести зміни до показників обласного бюджету 
Львівської області на 2022 рік в частині вилучення коштів у сумі 30 млн грн з 
додатку "Розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію обласних програм у 
2022 році", передбачених для департаменту дорожнього господарства 
Львівської обласної державної адміністрації, та скерувати їх на реалізацію 
Комплексної програми "Безпечна Львівщина" на 2021 – 2025 роки для 
належного функціонування у 2022 році системи територіальної оборони 
області. Доручити постійній комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку розглянути на засіданні постійної комісії озвучену вище 
пропозицію та, за необхідності, підготувати проєкт розпорядження голови 
Львівської обласної державної адміністрації для подальшого розгляду на сесії 
обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 16, "проти" - 1, "утрималось" - 11, "не голосувало" - 42,
"усього проголосувало" - 70. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
В. Квурт – запропонував вилучити з преамбули проєкту рішення слова 
"постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку".
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ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 66, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 4,
"усього проголосувало" - 70.
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення в цілому:
"за" - 68, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 2,
"усього проголосувало" - 70. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 350 додається). 

ВИСТУПИЛИ:
Б. Гагалюк, І. Гримак, Р. Добош.
І. Гримак – надала протокольне доручення голові постійної комісії з питань 
правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань 
Н. Сумалу забезпечити розгляд на засіданні постійної комісії проєкту Програми 
підтримки системи територіальної оборони Львівської області на 2022 рік, 
розробленого та внесеного Львівською обласною державною адміністрацією на 
розгляд обласної ради. За результатами розгляду підготувати відповідні 
пропозиції до 01.03.2022.

СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 листопада 2020 року 
№ 1106 "Про затвердження Переліку другого типу (об’єкти, які 
передаються в оренду без проведення аукціону)".
(534-ПР від 08.02.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова Львівської обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 67, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 70. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 351 додається). 

ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – оголосила перерву на 5 хвилин.

Перерва
СЛУХАЛИ:
Про заяви Львівської обласної ради. 
(517-ПР від 27.01.2022; 527-ПР від 08.02.2022)
ДОПОВІДАЧ:
І. Гримак – голова обласної ради.
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ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу:
"за" - 59, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 6,
"усього проголосувало" - 65. 
Ухвалюється.
ВИСТУПИЛИ:
І. Гримак – озвучила пункт 1 проєкту рішення, а саме: "Про заяву щодо 
національного об’єднання у зв’язку із прямою загрозою суверенітету України".
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт заяви в цілому:
"за" - 62, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 65. 
ВИРІШИЛИ:
Заява ухвалюється.
І. Гримак – озвучила пункт 2 проєкту рішення, а саме: "Про заяву щодо 
забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України".
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт заяви за основу:
"за" - 62, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 65. 
Ухвалюється.
Р. Кізима – запропонував останнє речення в абзаці 3 проєкту заяви викласти в 
такій редакції: "Сподіваємося керівництву держави вистачить волі, щоб не 
допустити будь-яких домовленостей з ворогом".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 53, "проти" - 1, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 9,
"усього проголосувало" - 64. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт заяви в цілому:
"за" - 61, "проти" - 1, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 2,
"усього проголосувало" - 64. 
ВИРІШИЛИ:
Заява ухвалюється.
І. Гримак – озвучила пункт 3 проєкту рішення, а саме: "Про заяву щодо 
неприпустимості визнання вищої освіти, отриманої в ОРДЛО".
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт заяви за основу:
"за" - 59, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 5,
"усього проголосувало" - 64. 
Ухвалюється.
Й. Ситник – запропонував до проєкту заяви додати слова: "професійно-
технічної, передвищої та вищої освіти".
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О. Ганущин – запропонував до проєкту заяви додати передостаннім абзацом: 
"Ми також звертаємо увагу на неприпустимість проходження атестації для 
визнаття здобутих кваліфікацій у період навчання на тимчасово окупованих 
територіях після 20 лютого 2014 року у закладах професійно-технічної освіти".   
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 52, "проти" - 1, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 10,
"усього проголосувало" - 64. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт заяви в цілому:
"за" - 59, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 5,
"усього проголосувало" - 64. 
ВИРІШИЛИ:
Заява ухвалюється.
І. Гримак – озвучила пункт 4 проєкту рішення, а саме: "Про заяву щодо 
припинення дій мінських домовленостей у зв’язку з голосуванням Державної 
думи Російської Федерації за "визнання" псевдореспублік".
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт заяви за основу:
"за" - 36, "проти" - 0, "утрималось" - 5, "не голосувало" - 23,
"усього проголосувало" - 64. 
Не ухвалюється.
І. Гримак – запропонувала внести до порядку денного питання "Про заяву щодо 
необхідності реагування української влади на рішення Державної думи країни-
агресора щодо окупованих Росією Донецької та Луганської областей", яке 
окремим пунктом віднести до питання "Про заяви Львівської обласної ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 58, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 6,
"усього проголосувало" - 64. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
І. Гримак – озвучила пункт 5 проєкту рішення, а саме: "Про заяву щодо 
необхідності реагування української влади на рішення Державної думи країни-
агресора щодо окупованих Росією Донецької та Луганської областей".
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт заяви за основу:
"за" - 58, "проти" - 1, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 4,
"усього проголосувало" - 63. 
Ухвалюється.
О. Ганущин – запропонував до проєкту заяви додати абзац та викласти його в 
такій редакції: "Тому, на нашу думку, Україна повинна негайно 
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проінформувати партнерів, що у зв’язку з фатичним виходом Російської 
Федерації з мінських угод Україна отримала право припинити їх дію".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 22, "проти" - 0, "утрималось" - 5, "не голосувало" - 36,
"усього проголосувало" - 63. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
О. Панькевич – запропонував вилучити з проєкту заяви останнє речення 
першого абзацу.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 23, "проти" - 4, "утрималось" - 6, "не голосувало" - 30,
"усього проголосувало" - 63. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
О. Ганущин – запропонував останній абзац проєкту заяви доповнити словами: 
"про припинення дії мінських угод".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 21, "проти" - 0, "утрималось" - 6, "не голосувало" - 35,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція не ухвалюється.
Т. Подвірний, І. Гримак.
Й. Ситник – запропонував розгляд проєкту заяви щодо необхідності реагування 
української влади на рішення Державної думи країни-агресора щодо 
окупованих Росією Донецької та Луганської областей перенести на наступну 
чергову сесію обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 50, "проти" - 0, "утрималось" - 4, "не голосувало" - 8,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
І. Гримак – озвучила пункт 6 проєкту рішення, а саме: "Про заяву щодо 
деескалації ситуації на кордонах України та виконання Будапештського 
меморандуму".
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт заяви за основу та в цілому:
"за" - 58, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 4,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Заява ухвалюється.
ГОЛОСУВАЛИ:
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Прийняти проєкт рішення в цілому:
"за" - 59, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 352 додається).

ВИСТУПИЛИ:
І. Гримак – звернулася до голів фракцій у Львівській обласній раді та голів 
постійних комісій обласної ради із проханням забезпечувати своєчасне подання 
до апарату обласної ради проєктів заяв та звернень до 10.00 год в день 
сесійного засідання з метою належної організації розгляду на сесії питань "Про 
заяви Львівської обласної ради" та "Про звернення Львівської обласної ради".
Р. Добош – запропонував розгляд питання "Про звернення Львівської обласної 
ради" перенести на наступну чергову сесію обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 53, "проти" - 2, "утрималось" - 2, "не голосувало" - 5,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.

СЛУХАЛИ:
Різне.

Звучить Гімн України

ХІ позачергова сесія завершила роботу

Голова                              Ірина ГРИМАК


		Хамуляк О. М.
	2022-02-18T12:50:34+0000
	Хамуляк О. М.
	barCode




