
    
ХV чергова сесія VIII скликання

РІШЕННЯ № 418
від «29» листопада 2022 року

м. Львів

Про порядок денний 
ХV чергової сесії обласної ради

Львівська обласна рада VІІІ скликання

ВИРІШИЛА:

Затвердити такий порядок денний ХV чергової сесії Львівської обласної 
ради VІІІ скликання:

1. Про порядок денний ХV чергової сесії обласної ради.
2. Про депутатські запити.
3. Про дострокове припинення повноважень депутата Львівської обласної 

ради VIII скликання М. Седіла.
4. Про інформацію щодо виконання показників обласного бюджету 

Львівської області за дев’ять місяців 2022 року.
5. Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Львівської 

обласної ради.
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».

7. Про зміну типу та найменування освітніх закладів.
8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 жовтня 2009 року 

№ 1044 «Про окремі питання функціонування обласних комунальних 
підприємств».

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)».

10. Про передачу нерухомого майна за адресою: вул. Винниченка, 8, 
м. Львів.

11. Про прийняття рухомого майна.
12. Про передачу спеціалізованого транспортного засобу.
13. Про передачу транспортного засобу для потреб Збройних сил України.
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14. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду – ботанічної 
пам’ятки природи місцевого значення «Сихівський дуб».

15. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду – ботанічної 
пам’ятки природи місцевого значення «Сосна графів Вишневських».

16. Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду – ботанічних 
пам’яток природи місцевого значення «Група дубів звичайних» та «Вікові дуби 
в урочищі "Великий"».

17. Про присвоєння рангів першому заступникові голови обласної ради 
Гірнику Є. В. та заступникові голови обласної ради Холоду Ю. І.

18. Про встановлення умов оплати праці голові обласної ради, першому 
заступникові та заступникові голови обласної ради на 2023 рік.

19. Про представлення В. Лужецького до нагородження Грамотою 
Верховної Ради України.

20. Про представлення Б. Кривка до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України.

21. Про представлення Я. Фейла до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України.

22. Про представлення Ю. Візняка до нагородження Грамотою Верховної 
Ради України.

23. Про необхідність заборони діяльності релігійних організацій (об’єднань) 
Української православної церкви (московського патріархату) на території 
Львівської області.

24. Про заяви Львівської обласної ради.
25. Про звернення Львівської обласної ради.
26. Різне.

Голова                                                                                        Ірина ГРИМАК


