
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ № 18
ХV чергової сесії обласної ради

             від 29 листопада 2022 року

29 листопада 2022 року                                                сесійна зала
Засідання розпочалося о 10.10,
засідання завершилося о 12.45.
Усього депутатів – 83.
Відповідно до програмно-технічного комплексу електронної системи 
голосування "Віче", упродовж усього пленарного засідання: 
присутні – 62,
відсутні – 21.
Запрошені: начальник Львівської обласної військової адміністрації, заступники 
начальника Львівської обласної військової адміністрації, директори та 
начальники структурних підрозділів Львівської обласної військової 
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;
Ю. Холод – заступник голови Львівської обласної ради;
М. Козицький –  начальник Львівської обласної військової адміністрації.

ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – поінформувала, що відповідно до статей 19 і 38 Регламенту 
Львівської обласної ради VIII скликання на 29 листопада 2022 року скликано 
ХV чергову сесію Львівської обласної ради VIII скликання.

Оголосила, що ХV чергова сесія Львівської обласної ради VIII скликання 
вважається відкритою.

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

загинули на Сході України, а також цивільних.
Хвилина мовчання

Запропонувала вшанувати пам'ять депутата Львівської обласної ради 
ІV демократичного скликання, депутата Бродівської районної ради декількох 
скликань, члена виконавчого комітету Бродівської міської ради, голови 
Асоціації фермерів та приватних землевласників Бродівщини Анатолія 
Антоновича Биця.  

Хвилина мовчання
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Запропонувала вшанувати пам'ять Героя України, сина командира 
Української повстанської армії Романа Шухевича, дисидента, члена 
Української Гельсінської Групи Юрія-Богдана Романовича Шухевича.

Хвилина мовчання
Спільна молитва

І. Гримак – поінформувала, що в рамках відзначення у 2022 році 80-річчя від 
дня створення Української повстанської армії, Львівською обласною радою 
засновано Почесну відзнаку "80-річчя від дня створення Української 
повстанської армії".

Запропонувала відзначити та нагородити Почесними відзнаками 
Львівської обласної ради "80-річчя від дня створення Української повстанської 
армії" учасників національно-визвольної боротьби українського народу, 
учасників сучасної російсько-української війни, а також державних, 
політичних, громадських та релігійних діячів, науковців, активних учасників 
українського державотворення, які своєю працею утверджують та 
розбудовують незалежну Україну, зміцнюють її обороноздатність.

Нагородження
І. Гримак – привітала з уродинами депутатів Львівської обласної ради 
VІІІ скликання, які від останнього пленарного засідання сесії обласної ради, яке 
відбулося 20 вересня 2022 року, відсвяткували уродини:
Дуліб’яника Андрія Ярославовича;
Миляника Захарія Богдановича;
Фединяка Романа Анатолійовича;
Дуду Олега Романовича;
Дмитришина Романа Михайловича;
Фенчина Олега Романовича;
Василько Олену Василівну;
Риботицьку Соломію Володимирівну;
Цеголка Петра Павловича;
Біласа Всеволода Омеляновича;
Бей Тетяну Богданівну.

Привітала та вручила пам’ятні адреси ювілярам: 
Андрейку Віталію Васильовичу;
Дейнеці Анатолію Михайловичу;
Галецькій Наталії Богданівні;
Пляцок Анастасії Сергіївні;
Дзядику Сергію Євгеновичу;
Щурку Івану Петровичу;
Чорній Галині Михайлівні.

СЛУХАЛИ: 
Про порядок денний ХV чергової сесії обласної ради.
(657-ПР від 22.11.2022)
ДОПОВІДАЧ:
І. Гримак – голова обласної ради.
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Порядок денний:
1. Про порядок денний ХV чергової сесії обласної ради.

Доповідає: І. Гримак – голова обласної ради.
2. Про депутатські запити.

(639-ПР від 23.09.2022)
Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.

3. Про дострокове припинення повноважень депутата Львівської обласної 
ради VIII скликання М. Седіла.
(635-ПР від 16.09.2022)
Доповідає: Р. Фединяк – голова постійної комісії з питань законності, 
депутатської етики, регламенту та свободи слова.

4. Про інформацію щодо виконання показників обласного бюджету Львівської 
області за дев’ять місяців 2022 року.
(649-ПР від 18.11.2022)
Доповідає: О. Демків – директор департаменту фінансів  Львівської 
обласної військової адміністрації.
Співдоповідає: В. Квурт –  голова постійної комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку.

5. Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Львівської 
обласної ради.
(642-ПР від 08.11.2022)
Доповідає: І. Гримак – голова обласної ради.
Співдоповідає: Н. Сумало – голова постійної комісії з питань 
правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань.

6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 квітня 2017 року № 428 
"Про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних громад 
Львівської області об’єктів державної власності".
(325-ПР від 20.08.2021)
Доповідають: А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради;
О. Паска – директор департаменту освіти і науки Львівської обласної 
військової адміністрації.
Співдоповідають: Р. Добош – заступник голови постійної комісії з питань 
комунального майна;
І. Герус – голова постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій.

7. Про зміну типу та найменування освітніх закладів.
(641-ПР від 11.10.2022)
Доповідає: О. Паска – директор департаменту освіти і науки Львівської 
обласної військової адміністрації.
Співдоповідають: І. Герус  –  голова постійної комісії з питань освіти, 
науки та інновацій;
Р. Добош – заступник голови постійної комісії з питань комунального 
майна.
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8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 жовтня 2009 року            
№ 1044 "Про окремі питання функціонування обласних комунальних 
підприємств".
(643-ПР від 10.11.2022) 
Доповідає: А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради.
Співдоповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії з питань 
комунального майна.

9. 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)".
(653-ПР від 18.11.2022)
Доповідає: А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради.
Співдоповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії з питань 
комунального майна.

10. Про передачу нерухомого майна за адресою: вул. Винниченка, 8, м. Львів.
(654-ПР від 18.11.2022) 
Доповідає: А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради.
Співдоповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії з питань 
комунального майна.

11. Про прийняття рухомого майна.
(655-ПР від 18.11.2022)
Доповідає: А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради.
Співдоповідає: Р. Добош – заступник голови постійної комісії з питань 
комунального майна.

12. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду – ботанічної пам’ятки 
природи місцевого значення "Сихівський дуб".
(650-ПР від 18.11.2022)
Доповідає: О. Війтик – т. в. о. директора департаменту екології та 
природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації.
Співдоповідає: В. Свіщов – голова постійної комісії з питань екології, 
природних ресурсів та рекреації.

13. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду – ботанічної пам’ятки 
природи місцевого значення "Сосна графів Вишневських".
(651-ПР від 18.11.2022)
Доповідає: О. Війтик – т. в. о. директора департаменту екології та 
природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації.
Співдоповідає: В. Свіщов – голова постійної комісії з питань екології, 
природних ресурсів та рекреації.

14. Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду – ботанічних 
пам’яток природи місцевого значення "Група дубів звичайних" та "Вікові 
дуби в урочищі "Великий"".
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(652-ПР від 18.11.2022)
Доповідає: О. Війтик – т. в. о. директора департаменту екології та 
природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації.
Співдоповідає: В. Свіщов – голова постійної комісії з питань екології, 
природних ресурсів та рекреації.

15. Про присвоєння рангів першому заступникові голови обласної ради  
Гірнику Є. В. та заступникові голови обласної ради Холоду Ю. І.
(647-ПР від 16.11.2022)
Доповідає: Т. Гришина – начальник відділу кадрів та нагород управління 
адміністративного забезпечення діяльності ради.

16. Про встановлення умов оплати праці голові обласної ради, першому 
заступникові та заступникові голови обласної ради на 2023 рік.
(648-ПР від 18.11.2022)
Доповідає: В. Квурт –  голова постійної комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку.
Співдоповідає: М. Стрипа – начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності.

17. Про встановлення мораторію на відчуження нерухомого майна освітнього, 
соціально-культурного, санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-
спортивного призначення, яке належить до спільної власності 
територіальних громад Львівської області.
(656-ПР від 18.11.2022)
Доповідає: Т. Подвірний  –  голова депутатської фракції політичної партії  
"За майбутнє".
Співдоповідає: А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради.

18. Про представлення В. Лужецького до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України.
(637-ПР від 21.09.2022)
Доповідає: Р. Фединяк – голова постійної комісії з питань законності, 
депутатської етики, регламенту та свободи слова.

19. Про представлення Б. Кривка до нагородження Грамотою Верховної Ради 
України.
(638-ПР від 21.09.2022)
Доповідає: Р. Фединяк – голова постійної комісії з питань законності, 
депутатської етики, регламенту та свободи слова.

20. Про заяви Львівської обласної ради.
(619-ПР від 24.06.2022)
Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.
1. Заява про неприпустимість участі представників країн-агресорів у 
міжнародних спортивних змаганнях.
Доповідає: І. Гримак  –  голова обласної ради.

21. Про звернення Львівської обласної ради.
(640-ПР від 23.09.2022)
Доповідає: І. Гримак – голова обласної ради.
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1. Звернення до Кабінету Міністрів України щодо відновлення заходів 
державного нагляду (контролю) на приаеродромних територіях.
(644-ПР від 10.11.2022)
Доповідає: Т. Подвірний  –  голова депутатської фракції політичної партії  
"За майбутнє".
2. 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.
(645-ПР від 10.11.2022)
Доповідає: Т. Подвірний  –  голова депутатської фракції політичної партії  
"За майбутнє".
3. Звернення до Кабінету Міністрів України, Національного агентства 
України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів, Акціонерного товариства "Державне 
акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" та Антимонопольного комітету 
України щодо неприпустимості зловживання АТ "Львівгаз" монопольним 
становищем.
(646-ПР від 14.11.2022)
Доповідає: Т. Подвірний  –  голова депутатської фракції політичної партії  
"За майбутнє".
4. Звернення до Національного олімпійського комітету України, 
Міністерства молоді та спорту України, Служби безпеки України щодо 
неприпустимості участі колаборантів в спортивному житті держави.
Доповідає: Ю. Раделицький  –  депутат обласної ради.
5. Звернення до Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України щодо 
необхідності внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною 
казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.
Доповідає: І. Щурко  –  депутат обласної ради.

22. Різне. 
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу:
"за" - 57, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 4,
"усього проголосувало" - 61. 
Ухвалюється.
ВИСТУПИЛИ:
Ю. Холод – беручи до уваги висновок постійної комісії з питань комунального 
майна, запропонував внести до порядку денного сесії питанням № 12 проєкт 
рішення "Про передачу спеціалізованого транспортного засобу" (661-ПР від 
28.11.2022).
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 53,  "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 7,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
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Пропозиція ухвалюється.
Ю. Холод – беручи до уваги висновок постійної комісії з питань комунального 
майна, запропонував внести до порядку денного сесії питанням № 13 проєкт 
рішення "Про передачу транспортного засобу для потреб Збройних сил 
України" (662-ПР від 28.11.2022).
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 57,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 4,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
Ю. Холод – запропонував внести до порядку денного питанням № 20 проєкт 
рішення "Про представлення Я. Фейла до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України" (658-ПР від 23.11.2022).
І. Гримак.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 50,  "проти" - 0, "утрималось" - 2, "не голосувало" - 9,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
Ю. Холод – беручи до уваги висновок постійної комісії з питань культури, 
інформаційної політики та промоції, запропонував внести до порядку денного 
сесії питанням № 21 проєкт рішення "Про необхідність заборони діяльності 
релігійних організацій (об’єднань) Української православної церкви 
(московського патріархату) на території Львівської області" (659-ПР від 
25.11.2022).
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 59,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 2,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
Ю. Холод – у зв’язку із необхідністю опрацювання проєкту рішення 
профільними постійними комісіями обласної ради, запропонував вилучити з 
порядку денного сесії питання № 17 "Про встановлення мораторію на 
відчуження нерухомого майна освітнього, соціально-культурного, санаторно-
курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, яке 
належить до спільної власності територіальних громад Львівської області" 
(656-ПР від 18.11.2022).
І. Гримак – надала протокольне доручення в. о. начальника управління майном 
спільної власності Львівської обласної ради А. Білоусу провести 
інвентаризацію об’єктів освітнього, соціально-культурного, санаторно-
курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, які 
належать до спільної власності територіальних громад Львівської області, на 
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предмет встановлення мораторію на відчуження нерухомого майна. За 
результатами проведеної інвентаризації підготувати та надати в термін до 
01 лютого 2023 року профільним постійним комісіям обласної ради 
напрацьовані пропозиції.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 51,  "проти" - 0, "утрималось" - 7, "не голосувало" - 4,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
Ю. Холод – запропонував вилучити питання "Звернення до Національного 
олімпійського комітету України, Міністерства молоді та спорту України, 
Служби безпеки України щодо неприпустимості участі колаборантів в 
спортивному житті держави", яке пунктом 4 віднесене до питання "Про 
звернення Львівської обласної ради".
І. Гримак.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 52,  "проти" - 1, "утрималось" - 3, "не голосувало" - 6,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
О. Дуда – запропонував внести до порядку денного питання "Заява про гарантії 
безпеки, вступ України в ЄС та НАТО", яке окремим пунктом віднести до 
питання "Про заяви Львівської обласної ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 56,  "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 5,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
Т. Подвірний – запропонував внести до порядку денного питання "Про 
звернення до Верховної Ради України щодо заборони релігійних організацій та 
установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у 
канонічних, організаційних, інших питаннях Російській православній церкві 
(РПЦ)" з доповненнями, яке окремим пунктом віднести до питання "Про 
звернення Львівської обласної ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 60,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 2,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
Г. Чорна – запропонувала внести до порядку денного питання "Про звернення 
до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності 
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ухвалення проєкту постанови Верховної Ради України "Про Декларацію 
Верховної Ради України про надання незалежності поневоленим московією 
народам і країнам", яке окремим пунктом віднести до питання "Про звернення 
Львівської обласної ради".
І. Гримак, О. Панькевич. 
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 56,  "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 5,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
Б. Гагалюк – запропонував внести до порядку денного питання "Про звернення 
до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності 
внесення змін у законодавство та підзаконні акти в частині тимчасового 
призупинення вимог до ступеня локалізації закупівлі товарів, які необхідні для 
задоволення потреб сил оборони України на період дії воєнного стану", яке 
окремим пунктом віднести до питання "Про звернення Львівської обласної 
ради".
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 58,  "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 4,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
З. Миляник – запропонував внести до порядку денного питання "Про 
представлення Ю. Візняка до нагородження Грамотою Верховної Ради 
України".
І. Гримак.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 53,  "проти" - 0, "утрималось" - 3, "не голосувало" - 6,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення в цілому:
"за" - 59, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 3,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 418 додається).

ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – за результатами обговорення голів фракцій у Львівській обласній 
рада, запропонувала під час слухань депутатських заяв, звернень та 
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повідомлень надати можливість для виступів по одному представнику від 
кожної фракції у Львівській обласній раді.
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 54,  "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 7,
"усього проголосувало" - 62. 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція ухвалюється.

СЛУХАЛИ:
Депутатські заяви, звернення та повідомлення.
ВИСТУПИЛИ:
С. Шеремета – акцентував увагу присутніх на історичних подіях, які формували 
сучасну Україну, а також прокоментував питання про необхідність заборони 
діяльності релігійних організацій (об’єднань) Української православної церкви 
(московського патріархату) на території Львівської області.
Е. Леонов – прокоментував події російсько-української війни.
Б. Гагалюк – озвучив звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо необхідності внесення змін у законодавство та підзаконні акти в 
частині тимчасового призупинення вимог до ступеня локалізації закупівлі 
товарів, які необхідні для задоволення потреб сил оборони України на період 
дії воєнного стану.
Т. Подвірний – озвучив депутатський запит, адресований начальникові 
Львівської обласної військової адміністрації М. Козицькому – щодо реалізації 
проєкту технічної допомоги Львівською обласною дитячою клінічною 
лікарнею "ОХМАТДИТ".
Н. Галецька – зазначила, що Львівщина стала гуманітарним хабом, тому є 
необхідність у підсиленні логістики вантажів, які надходять з країн Європи, а 
також у відкритті нових пунктів пропуску, зокрема "Угнів-Диніска".
М. Кульчицька-Волчко – озвучила депутатський запит, адресований 
начальникові Львівської обласної військової адміністрації М. Козицькому – 
щодо соціальної підтримки дружин захисників, які перебувають у полоні чи 
зникли безвісти за особливих обставин.

СЛУХАЛИ:
Про депутатські запити.
(639-ПР від 23.09.2022)
ДОПОВІДАЧ:
І. Гримак – голова обласної ради – запропонувала процедуру розгляду питання, 
зокрема прийняти проєкт рішення в цілому, з урахуванням озвучених 
депутатських запитів. 
ГОЛОСУВАЛИ:
За озвучену пропозицію:
"за" - 48, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 13,
"усього проголосувало" - 61. 
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ВИРІШИЛИ: 
Пропозиція ухвалюється.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – озвучила депутатські запити таких депутатів:

1. М. Кульчицької-Волчко – адресований начальникові Львівської 
обласної військової адміністрації М. Козицькому – щодо роботи Пунктів 
незламності.

2. І. Сех – адресований начальникові Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицькому, голові Львівської обласної ради І. Гримак, 
начальникові Східного РЕМ ПрАТ "Львівобленерго" М. Адамику – щодо 
електропостачання мікрорайону "Північний" в м. Броди.

3. І. Сех – адресований начальникові Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицькому, голові Львівської обласної ради І. Гримак – щодо 
відновлення автобусного сполучення між с. Лугове Заболотцівської ТГ та 
м. Броди.

4. М. Кульчицької-Волчко – адресований начальникові Львівської 
обласної військової адміністрації М. Козицькому – щодо соціальної підтримки 
дружин захисників, які перебувають у полоні чи зникли безвісти за особливих 
обставин.

5. М. Кульчицької-Волчко – адресований начальникові Львівської 
обласної військової адміністрації М. Козицькому – щодо енергобезпеки 
закладів охорони здоров’я, які надають ургентну та стаціонарну медичну 
допомогу.

6. Г. Чорної – адресований в. о. директора департаменту містобудування, 
заступнику директора департаменту містобудування Львівської міської ради 
Т. Кубаю – щодо проживання взимку людей у "літніх" модульних містечках.

7. Т. Подвірного – адресований начальникові Львівської обласної 
військової адміністрації М. Козицькому – щодо реалізації проєкту технічної 
допомоги Львівською обласною дитячою клінічною лікарнею "ОХМАТДИТ".

8. І. Сех – адресований Бродівському міському голові А. Белею, голові 
правління ПрАТ "Львівобленерго" В. Матвіїшину – щодо електропостачання 
мікрорайону "Північний" в м. Броди.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення в цілому, з урахуванням озвучених депутатських 
запитів:
"за" - 53, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 8,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 419 додається). 

ВИСТУПИЛИ:
Т. Письменна – поінформувала присутніх про благодійну акцію, яка проходить 
у фойє сесійної зали Львівської обласної ради з метою збору коштів від 
продажу виробів ручної роботи художниці-реставраторки і мистецтвознавиці з 
м. Львова Ольги Матвіїшин, яка бореться за життя своєї донечки Софійки, 
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хворої на спінально м’язову атрофію ІІ типу, генетичну хворобу Вердніга-
Гоффмана.
І. Гримак – закликала усіх присутнійх долучитися до акції милосердя.

СЛУХАЛИ:
Про дострокове припинення повноважень депутата Львівської обласної 
ради VIII скликання М. Седіла.
(635-ПР від 16.09.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 57, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 4,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 420 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про інформацію щодо виконання показників обласного бюджету 
Львівської області за дев’ять місяців 2022 року.
(649-ПР від 18.11.2022)
ДОПОВІДАЧ:
О. Демків – директор департаменту фінансів Львівської обласної військової 
адміністрації.
ЗАПИТАННЯ:
М. Кульчицька-Волчко, Р. Филипів, В. Баран, О. Дуда, І. Щурко, І. Ковальчук, 
О. Панькевич, Р. Добош, Й. Ситник, Н. Галецька, Б. Гагалюк, С. Стечак.
ВИСТУПИЛИ:
І. Туз – директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної 
військової адміністрації.
Ю. Холод, В. Баран, І. Гримак.
ОБГОВОРЕННЯ:
М. Байтала, Н. Сумало, Е. Леонов, Р. Филипів.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – надала протокольне доручення постійним комісіям з питань 
правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань 
(Н. Сумало), з питань комунального майна (Р. Добош) та в. о. начальника 
управління майном спільної власності Львівської обласної ради А. Білоусу 
розглянути на засіданнях постійних комісій питання про створення Ресурсного 
центру Сил територіальної оборони Львівської області на базі комунальних 
підприємств, закладів та установ Львівської обласної ради. За результатами 
розгляду підготувати відповідні пропозиції.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 51, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 9,
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"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 421 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Львівської 
обласної ради.
(642-ПР від 08.11.2022)
ДОПОВІДАЧ:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 44, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 16,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 422 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 квітня 2017 року № 428 
"Про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних 
громад Львівської області об’єктів державної власності".
(325-ПР від 20.08.2021)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 45, "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 14,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 423 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про зміну типу та найменування освітніх закладів.
(641-ПР від 11.10.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 49, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 11,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 424 додається). 
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СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 жовтня 2009 року 
№ 1044 "Про окремі питання функціонування обласних комунальних 
підприємств".
(643-ПР від 10.11.2022) 
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 43, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 17,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 425 додається). 

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)".
(653-ПР від 18.11.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 47, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 13,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 426 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про передачу нерухомого майна за адресою: вул. Винниченка, 8, м. Львів.
(654-ПР від 18.11.2022) 
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 48, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 12,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 427 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про прийняття рухомого майна.
(655-ПР від 18.11.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова обласної ради.
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ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 47, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 13,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 428 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про передачу спеціалізованого транспортного засобу.
(661-ПР від 28.11.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 52, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 8,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 429 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про передачу транспортного засобу для потреб Збройних сил України.
(662-ПР від 28.11.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова обласної ради.
ЗАПИТАННЯ:
Й. Ситник.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 51, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 8,
"усього проголосувало" - 59. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 430 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду – ботанічної 
пам’ятки природи місцевого значення "Сихівський дуб".
(650-ПР від 18.11.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 51, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 8,
"усього проголосувало" - 59. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 431 додається). 
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СЛУХАЛИ:
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду – ботанічної 
пам’ятки природи місцевого значення "Сосна графів Вишневських".
(651-ПР від 18.11.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 50, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 9,
"усього проголосувало" - 59. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 432 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду – ботанічних 
пам’яток природи місцевого значення "Група дубів звичайних" та "Вікові 
дуби в урочищі "Великий"".
(652-ПР від 18.11.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 49, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 11,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 433 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про присвоєння рангів першому заступникові голови обласної ради 
Гірнику Є. В. та заступникові голови обласної ради Холоду Ю. І.
(647-ПР від 16.11.2022)
ВИСТУПИЛИ:
І. Гримак – голова обласної ради.
Ю. Холод – відповідно до статті 28 Закону України "Про запобігання корупції" 
та статті 59-1 "Конфлікт інтересів" Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", повідомив про наявність конфлікту інтересів у 
заступника голови Львівської обласної ради Ю. Холода.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому, з урахуванням озвученого 
повідомлення про конфлікт інтересів: 
"за" - 46, "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 13,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 434 додається). 
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СЛУХАЛИ:
Про встановлення умов оплати праці голові обласної ради, першому 
заступникові та заступникові голови обласної ради на 2023 рік.
(648-ПР від 18.11.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – відповідно до статті 28 Закону України "Про запобігання корупції" 
та статті 59-1 "Конфлікт інтересів" Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", повідомила про наявність конфліктів інтересів у 
голови Львівської обласної ради І. Гримак та заступника голови Львівської 
обласної ради Ю. Холода.   
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому, з урахуванням озвучених 
повідомлень про конфлікт інтересів: 
"за" - 45, "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 14,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 435 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про представлення В. Лужецького до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України.
(637-ПР від 21.09.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 53, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 7,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 436 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про представлення Б. Кривка до нагородження Грамотою Верховної Ради 
України.
(638-ПР від 21.09.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 53, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 7,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 437 додається). 
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СЛУХАЛИ:
Про представлення Я. Фейла до нагородження Грамотою Верховної Ради 
України. 
(658-ПР від 23.11.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 49, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 11,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 438 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про представлення Ю. Візняка до нагородження Грамотою Верховної Ради 
України. 
(663-ПР від 29.11.2022)
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 51, "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 8,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 439 додається). 

СЛУХАЛИ:
Про необхідність заборони діяльності релігійних організацій (об’єднань) 
Української православної церкви (московського патріархату) на території 
Львівської області. 
(659-ПР від 25.11.2022)
ДОПОВІДАЧ:
С. Шеремета – голова постійної комісії з питань культури, інформаційної 
політики та промоції обласної ради.
ЗАПИТАННЯ:
Й. Ситник, Т. Подвірний.
ВИСТУПИЛИ:
Р. Добош.
І. Гримак – надала протокольне доручення постійній комісії з питань культури, 
інформаційної політики та промоції (С. Шеремета) підготувати проєкт листа до 
правоохоронних органів та Сил територіальної оборони Збройних Сил України 
щодо забезпечення збереження рухомого та нерухомого майна, культурних 
цінностей релігійних організацій (об’єднань) Української православної церкви 
(московського патріархату), які вирішили перейти до інших конфесій (п. 3 
рішення Львівської обласної ради від 29.11.2022 № 440 "Про необхідність 
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заборони діяльності релігійних організацій (об’єднань) Української 
православної церкви (московського патріархату) на території Львівської 
області"). 
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу та в цілому:
"за" - 54, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 7,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 440 додається).

СЛУХАЛИ:
Про заяви Львівської обласної ради.
(619-ПР від 24.06.2022)
ДОПОВІДАЧ:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу:
"за" - 56, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 5,
"усього проголосувало" - 61. 
Ухвалюється.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – озвучила пункт 1 проєкту рішення, а саме: "Заява про 
неприпустимість участі представників країн-агресорів у міжнародних 
спортивних змаганнях".
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт заяви в цілому:
"за" - 56, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 5,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Заява ухвалюється.
ВИСТУПИЛИ:
І. Гримак – озвучила пункт 2 проєкту рішення, а саме: "Заява про гарантії 
безпеки, вступ України в ЄС та НАТО".
Й. Ситник, І. Гримак, О. Панькевич, О. Дуда.
І. Гримак – надала протокольне доручення постійній комісії з питань 
євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва 
(Н. Галецька), з питань законності, депутатської етики, регламенту та свободи 
слова (Р. Фединяк) та з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та 
військових формувань (Н. Сумало) розглянути на засіданнях постійних комісій 
питання про звернення до урядів держав - членів Європейського Союзу та 
НАТО, а також інших міжнародних організацій щодо підтримки надання 
Україні статусу членства в ЄС та НАТО. За результатами розгляду підготувати 
на чергову сесію обласної ради проєкт звернення. 
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт заяви в цілому:
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"за" - 53, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 8,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Заява ухвалюється.
ВИСТУПИВ:
О. Панькевич.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення в цілому:
"за" - 55, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 6,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 441 додається).

СЛУХАЛИ:
Про звернення Львівської обласної ради.
(640-ПР від 23.09.2022)
ДОПОВІДАЧ:
І. Гримак – голова обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу:
"за" - 55, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 6,
"усього проголосувало" - 61. 
Ухвалюється.
ВИСТУПИЛА:
І. Гримак – озвучила пункт 1 проєкту рішення, а саме: "Про звернення до 
Кабінету Міністрів України щодо відновлення заходів державного нагляду 
(контролю) на приаеродромних територіях" (644-ПР від 10.11.2022).
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт звернення в цілому:
"за" - 56, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 5,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Звернення ухвалюється.
І. Гримак – озвучила пункт 2 проєкту рішення, а саме: "Про 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" (645-ПР від 10.11.2022).
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт звернення в цілому:
"за" - 56, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 5,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Звернення ухвалюється.

http://www.oblrada.lviv.ua/UserFiles/Image/docs/proekt/2018/proekt_1127.docx
http://www.oblrada.lviv.ua/UserFiles/Image/docs/proekt/2018/proekt_1127.docx
http://www.oblrada.lviv.ua/UserFiles/Image/docs/proekt/2018/proekt_1127.docx
http://www.oblrada.lviv.ua/UserFiles/Image/docs/proekt/2018/proekt_1127.docx
http://www.oblrada.lviv.ua/UserFiles/Image/docs/proekt/2018/proekt_1127.docx
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І. Гримак – озвучила пункт 3 проєкту рішення, а саме: "Про звернення до 
Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів, Акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство 
"Чорноморнафтогаз" та Антимонопольного комітету України щодо 
неприпустимості зловживання АТ "Львівгаз" монопольним становищем"    
(646-ПР від 14.11.2022).
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт звернення в цілому:
"за" - 52, "проти" - 0, "утрималось" - 1, "не голосувало" - 8,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Звернення ухвалюється.
І. Гримак – озвучила пункт 4 проєкту рішення, а саме: "Про звернення до 
Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності 
внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською 
службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт звернення в цілому:
"за" - 53, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 8,
"усього проголосувало" - 61. 
ВИРІШИЛИ:
Звернення ухвалюється.
І. Гримак – озвучила:
- пункт 5 проєкту рішення, а саме: "Про звернення до Верховної Ради України 
та інших органів влади щодо заборони релігійних організацій та установ, які 
входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, 
організаційних, інших питаннях Російській православній церкві (РПЦ)";
- пункт 6 проєкту рішення, а саме: "Про звернення до Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо необхідності ухвалення проєкту постанови 
Верховної Ради України «Про Декларацію Верховної Ради України про надання 
незалежності поневоленим московією народам і країнам";
- пункт 7 проєкту рішення, а саме: "Про звернення до Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо необхідності внесення змін у законодавство 
та підзаконні акти в частині тимчасового призупинення вимог до ступеня 
локалізації закупівлі товарів, які необхідні для задоволення потреб сил оборони 
України на період дії воєнного стану".
ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти проєкт рішення в цілому, з урахуванням пунктів 5, 6 та 7 проєкту 
рішення:
"за" - 53, "проти" - 0, "утрималось" - 0, "не голосувало" - 7,
"усього проголосувало" - 60. 
ВИРІШИЛИ:
Рішення ухвалюється (№ 442 додається).
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СЛУХАЛИ:
Різне.

Звучить Гімн України

ХV чергова сесія завершила роботу

Голова                              Ірина ГРИМАК


