
    
ХІІІ чергова сесія VIII скликання

РІШЕННЯ № 374
від «14» червня 2022 року

м. Львів

Про забезпечення відкритості та прозорості 
діяльності Львівської обласної ради

Керуючись пунктом 5 частини першої статті 43, статтями 42, 52 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 
Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики», частиною другою 
статті 2 Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання; враховуючи 
висновки постійних комісій з питань законності, депутатської етики, регламенту 
та свободи слова, а також з питань комунального майна; беручи до уваги 
ініціативу депутатської фракції політичної партії «За майбутнє», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання, 
затвердженого рішенням обласної ради від 22 грудня 2020 року №23, а саме:

1.1. Викласти статтю 55 Глави 2.9. Організація розгляду питання 
Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання в новій редакції: 

«1. Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду 
питань на засіданні Ради. Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях, 
включення до порядку денного та не потребують окремого документального 
оформлення. Якщо виникає сумнів у тому чи запропоноване до розгляду питання 
є процедурним, то після скороченого обговорення рішення про це ухвалюється 
однією третиною голосів депутатів від загального складу Ради.
            2. Рішення Ради з процедурних питань ухвалюються відкритим 
голосуванням однією третиною голосів депутатів від загального складу Ради і 
заносяться до протоколу пленарного засідання Ради. Рішення Ради про інший 
розпорядок роботи на день або про продовження роботи до визначеної години 
приймається більшістю голосів від загального складу Ради.
            3. Для цілей Регламенту процедурними питаннями можуть вважатися 
(невиключно) питання щодо визначення способу розгляду питань на засіданні 
Ради:
- про обрання процедури обговорення питання порядку денного;
- про зміну черговості розгляду питань порядку денного;
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- про надання додаткового часу для виступу;
- про вирішення питання щодо оголошення перерви в розгляді питань порядку 
денного;
- про проведення додаткової реєстрації;
- про зміну черговості виступів;
- про вирішення питання щодо надання слова особам, запрошеним для участі в 
роботі Ради;
- про перерахунок голосів (якщо голосування відбувалось не за допомогою 
система голосування «Віче»);
- інші питання, визнані процедурними в порядку, передбаченому частиною 
першої цієї статті.».

1.2. Викласти статтю 100 Глави 2.15. Протокол і справа засідання 
Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання в новій редакції:

«1. Засідання Ради протоколюються. Ведення протоколу засідання 
здійснює виконавчий апарат Ради. Протокол засідання Ради підписує голова 
засідання.

2. У протоколі засідання Ради зазначається: 
- день, місце, час початку і закінчення засідання Ради, тривалість перерв;
- прізвище та ім'я головуючого на засіданні Ради; 
- перелік присутніх на пленарному засіданні сесії Ради депутатів, який 
оформляється як додаток до протоколу;
- питання порядку денного, винесені на розгляд, а також всі внесені питання, 
пропозиції та зауваження, які ставились на голосування та результати голосувань 
або спосіб їх вирішення;
- зміни та доповнення до проєктів рішень Ради, які враховуються при 
голосуванні;
- назви документів, розповсюджених серед депутатів на засіданні Ради; 
- протокольні доручення головуючого на засіданні Ради та заяви щодо яких 
прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);
- повні результати голосування та ухвалені рішення; 
- результати голосування за процедурні та технічні питання;
- інформація щодо запитів депутатів Ради;
- окремі думки депутатів викладені письмово.

3. До протоколу додаються результати голосування з прийнятих рішень 
Ради, у тому числі поіменних голосувань, фонограма пленарного засідання (на 
компакт-диску або іншому електронному носію).

4. Фонограма засідання Ради записується за допомогою програмно-
технічного комплексу електронної системи голосування «Віче» та публікується 
на офіційному вебсайті Ради.

5. Засідання Ради записується на компакт-диски або інші електронні носії, 
які зберігаються у виконавчому апараті Ради впродовж п'яти років.».

1.3. Викласти частини 2, 3, 4 статті 133 Розділу 7. Відкритість і гласність 
роботи обласної ради Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання в 
новій редакції: 
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«2. Відкритість та гласність у діяльності Ради забезпечується також через 
стабільне функціонування офіційного вебсайту Ради. Відкритість засідань сесії 
Ради забезпечується шляхом доступу до них усіх осіб, крім випадків, 
передбачених Регламентом, рішеннями Ради та Порядком реєстрації осіб, які 
бажають бути присутніми на пленарних засіданнях Ради. Рада систематично 
інформує населення про свою діяльність, ухвалені рішення, хід їх виконання.

3. Прозорість діяльності Ради забезпечується через офіційне 
оприлюднення проєктів рішень, пояснювальних записок та довідкових 
матеріалів до проєктів рішень, поправок та пропозицій до них, а також висновків 
і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій 
шляхом  розміщення на вебсайті Ради із вказанням дати публікації. Порядок 
офіційного оприлюднення рішень Ради може встановлюватися окремим 
положенням, прийнятим Радою у порядку, встановленому цим Регламентом.

4. Гласність роботи Ради, її президії та постійних комісій, конкурсних рад 
забезпечується шляхом ведення прямої трансляції засідань телебаченням, радіо 
та через мережу Інтернет, публікацією їх рішень у засобах масової інформації та 
на офіційному вебсайті Ради, а також забезпечення можливості здійснення  фото- 
і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням відповідних технічних засобів; 
оприлюдненням проєктів рішень, порядку денного. Час та форма трансляцій 
визначається Радою. За рішенням Ради аудіо- та відеотрансляція засідань Ради 
може здійснюватися за межами адміністративного будинку Ради. На офіційному 
вебсайті Ради зберігається у вільному доступі архів відеотрансляцій засідань 
Ради, її президії та постійних комісій, конкурсних рад.».

2. Внести зміни до рішення Львівської обласної ради від 20 жовтня 
2009 року №1044 «Про окремі питання функціонування обласних комунальних 
підприємств», виклавши пункт 5.14 Розділу V. Склад, повноваження та 
організація роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади керівників 
комунальних підприємств Положення про конкурсний відбір кандидатів на 
посади керівників комунальних  підприємств, що належать до спільної власності 
територіальних громад Львівської області, в новій редакції: 

«Засідання конкурсної комісії є відкритими для представників засобів 
масової інформації та громадськості. При цьому присутнім заборонено будь-
яким чином втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії. На 
засіданнях конкурсної комісії обов’язково забезпечується та  проводиться аудіо- 
або відеофіксації. Засновник впродовж 5 (п’яти) робочих днів опубліковує 
протокол засідання конкурсної комісії спільно з відео- та аудіоматеріалами 
засідання на офіційному вебсайті Львівської обласної ради в розділі «Конкурси 
на посаду директорів КП та КЗ ЛОР».».

3. Виконавчому апарату Львівської обласної ради з метою забезпечення 
відкритості, прозорості діяльності обласної ради модернізувати та доповнити 
офіційний вебсайт обласної ради шляхом: 

- створення розділу «Інформаційний портал депутатів» для висвітлення 
діяльності депутатів, депутатських фракцій; розміщення інтерв'ю, блогів 
депутатів; протокольних доручень; інформації про помічників депутатів, 
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засідань постійних комісій; звітів тимчасових контрольних комісій та депутатів 
перед виборцями за календарний рік; заяв та звернень обласної ради, 
депутатських звернень, запитів та відповідей на них; інформації про депутатську 
допомогу; прийом громадян депутатами, конфлікт інтересів; громадські ради; 
участь і виступи депутатів на пленарних засіданнях сесіях ради тощо; 

- створення розділу «Інформаційний портал комунального майна області» 
для висвітлення діяльності, умов проведення конкурсів, звітів підприємств, 
установ та закладів управління майна спільної власності Львівської обласної 
ради;

- створення розділу «Інформаційний портал територіальних громад 
Львівської області»;

- створення розділу «Інвестуй у Львівщину»;
- створення розділу «Подорожуй Львівщиною»;
- створення форми «Онлайн звернення громадян».
4. Установити, що імплементація цього рішення розпочинається після 

припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
5. Контроль за виконанням рішення покласти:
5.1. У частині 1 цього рішення на постійну комісію з питань законності, 

депутатської етики, регламенту та свободи слова (Р. Фединяк).
5.2. У частині 2 цього рішення на постійну комісію з питань комунального 

майна (М. Седіло).
5.3. У частині 3 цього рішення покласти на керуючого справами обласної 

ради М. Литвинюк.

Голова Ірина ГРИМАК


