ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та
військових формувань
ПРОТОКОЛ № 23
від 15 лютого 2022 року
(в режимі аудіо-відео конференції)
Засідання розпочалося о 14.00
Засідання закінчилось о 16.15
Присутні:
Н. Сумало, П. Ткачук, Е. Леонов.
Запрошені:
Ю. Холод – заступник голови Львівської обласної ради,
А. Годик – перший заступник голови Львівської обласної державної
адміністрації,
І. Туз – директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської
обласної державної адміністрації,
М. Курус – начальник відділу оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами департаменту з питань цивільного захисту
Львівської облдержадміністрації,
А. Луньков – помічник депутата Львівської обласної ради П. Ткачука,
М. Гав’юк – командир військової частини А0510,
Н. Стефанів – начальник медичної служби Військового госпіталю НГУ
(в/ч 3080),
І. Штельмах – заступник військової частини 2418(Кінологічний центр).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформує: Н. Сумало
2. Про розгляд доручення голови обласної ради І. Гримак (від 14.02.2022
№ Д-8) стосовно питання про заслуховування інформації щодо стану
готовності територіальної оборони Львівської області.
3. Про листи командира військової частини А7031 В. Курка (від 09.02.2022 вх
№ 02-773, від 10.02.2022 вх № 02-794) щодо виділення коштів для потреб
штабів зони та районів ТрО та військових частини ТрО.
Інформує: В. Курко
4. Про лист командира військової частини А 2847 І. Величка (від 01.02.2022 вх
№ 02-624) щодо передбачення коштів для відновлення спеціального

озброєння та військової техніки в/ч А2847 у 2022 році в рамках Комплексної
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
5. Про лист командира військової частини А 4623 В. Брагіна (від 01.02.2022 вх
№ 02-625) щодо передбачення коштів для придбання майна ракетноартелерійського озброєння в/ч А4623 у 2022 році в рамках Комплексної
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
6. Про лист командира військової частини А4324 С. Симітка (від 02.02.2022 вх
№ 02-652) щодо передбачення коштів для придбання запасних частин та
проведення ремонту для автомобільної техніки в/ч А4324 у 2022 році в рамках
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
7. Про лист командира військової частини А0510 М. Гав’юка (від 10.02.2022
вх № 02-797) щодо передбачення коштів для придбання придбання
малоцінних предметів, лабораторного обладнання та для поточного ремонту й
технічного обслуговування автомобільної техніки у 2022 році в рамках
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
8. Про лист голови постійної комісії з питань охорони здоров’я та материнства
А. Ярмоли (від 31.01.2022 вх № К105 вн-6) щодо розгляду листа начальника
медичної служби Військового госпіталю НГУ (в/ч 3080) Н. Стефанів стосовно
щодо передбачення коштів для облаштування централізованої системи кисне
постачання у 2022 році.
9. Про лист командира військової частини А2418 Кінологічний навчальний
центр ДПСУ Р. Сащука (від 08.02.2022 вх № 02-743) щодо передбачення
коштів для придбання будівельних матеріалів з метою облаштування місць
утримання службових собак у 2022 році.
10. Про лист начальника Головного управління Національної поліції у
Львівській області О. Шляховського (від 07.02.2022 вх № 02-727) щодо
звернення до керівників торговельно-розважальних центрів з метою
встановлення на їхніх об’єктах засобів відеоспостереження.
11. Про листи голови громадської ради при Львівській обласній державній
адміністрації А. Болюбаша (від 02.02.2022 вх № 02-660, вх № 02-647) щодо
надання можливості представникам Громадської ради при ЛОДА брати участь
у засіданнях постійної комісії без права голосу.
12. Про розгляд депутатського звернення депутата Червоноградської районної
ради, заступника голови Червоноградської районної ради Н. Кохан (від
03.02.2022 вх № 02-679) щодо належного поховання померлих, створення
рівних умов для поховання померлих на кладовищі с. Сілець та вжиття
заходів щодо усунення зловживань.
13. Про розгляд проєкту рішення «Про 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 (Д-17вн-30 від 08.02.2022)
13.1. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення до Президента України В.
Зеленського, Голови Служби безпеки України І. Баканова, Генерального
прокурора України І. Венедіктової, Міністра внутрішніх справ України Д.
Монастирського, виконуючого обов’язки Директора Державного бюро

розслідувань О. Сухачова щодо необхідності посилення боротьби з
колаборантами». № 543-ПР від 10.02.2022 (Д-17вн-35 від 09.02.2022).
14. Про розгляд заяв В. Нагірного (від 04.02.2022 вх № 01-Н-211, від
09.02.2022 вх № 01-Н-253) щодо порушених у заявах питань.
15. Різне
СЛУХАЛИ 1: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало, який запропонував включити до порядку денного
такі питання:
- Про лист командира військової частини А7031 В. Курка (від 15.02.2022
вх № 02-881) щодо виділення коштів для потреб 103 окремої бригади
територіальної оборони та заслухати його питанням 3.1 порядку
денного.
- Про лист голови Львівської обласної державної адміністрації
М. Козицького (від 15.02.2022 вх № 02-880) щодо розгляд проєкту
рішення про внесення змін до Комплесної програми «Безпечна
Львівщина» на 2021-2025 роки та заслухати його питанням 4 порядку
денного постійної комісії і відповідно питання 4 розглянути питанням 5
і т. д.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний у цілому.
СЛУХАЛИ 2. Про розгляд доручення голови обласної ради І. Гримак (від
14.02.2022 № Д-8) стосовно питання про заслуховування інформації щодо
стану готовності територіальної оборони Львівської області.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Я. Туз, А. Годик, Ю. Холод, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підготувати проєкт рішення про інформацію щодо стану
готовності територіальної оборони Львівської області та вжиття невідкладних
заходів у випадку надзвичайної ситуації і визначивши доповідачами на сесії з
цього питання 103 Окрему бригаду територіальної оборони регіонального
управління Сил територіальної оборони «Захід», Головне управління
Національної поліції у Львівській області, Управління патрульної поліції у
Львівській області, Головне управління Державної служби з надзвичайних
ситуацій України у Львівській області, Спеціалізовану прокуратуру у
військовій та оборонній сфері Західного регіону, Управління Служби безпеки
України у Львівській області, Львівський прикордонний загін, департамент з
питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, КНП
ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф», та винести дане питання на розгляд позачергової сесії обласної
ради

СЛУХАЛИ 3. Про листи командира військової частини А7031 В. Курка (від
09.02.2022 вх № 02-773, від 10.02.2022 вх № 02-794) щодо виділення коштів
для потреб штабів зони та районів ТрО та військових частини ТрО.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало, І. Туз, А. Годик.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначених листів до
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій
стосовно передбачення коштів у 2022 році коштів на потреби військових
частини територіальної оборони області під час розробки проєкту програми
підтримки системи територіальної оборони Львівської області на 2022 рік.
СЛУХАЛИ 3.1. Про лист командира військової частини А7031 В. Курка (від
15.02.2022 вх № 02-881) щодо виділення коштів для потреб 103 окремої
бригади територіальної оборони
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:Підтримати та скерувати копію зазначеного листа до
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій
стосовно передбачення коштів у 2022 році коштів на потреби 103 окремої
бригади територіальної оборони в рамках Комплексної програми «Безпечна
Львівщина» на 2021-2025 роки.
СЛУХАЛИ 4. Про лист голови Львівської обласної державної адміністрації
М. Козицького (від 15.02.2022 вх № 02-880) щодо розгляд проєкту рішення
про внесення змін до Комплесної програми «Безпечна Львівщина» на 20212025 роки.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало, І. Туз.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення про внесення змін до Комплесної
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки та рекомендувати винести
дане питання на розгляд позачергової сесії обласної ради.
СЛУХАЛИ 5.Про лист командира військової частини А 2847 І. Величка (від
01.02.2022 вх № 02-624) щодо передбачення коштів для відновлення
спеціального озброєння та військової техніки в/ч А2847 у 2022 році в рамках
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію зазначеного листа до департаменту з питань
цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації для
опрацювання та підготовки відповідних пропозицій стосовно передбачення

коштів у 2022 році коштів для відновлення спеціального озброєння та
військової техніки в/ч А2847 у 2022 році в рамках Комплексної програми
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
СЛУХАЛИ 6. Про лист командира військової частини А 4623 В. Брагіна (від
01.02.2022 вх № 02-625) щодо передбачення коштів для придбання майна
ракетно-артелерійського озброєння в/ч А4623 у 2022 році в рамках
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій
стосовно передбачення коштів у 2022 році коштів для придбання майна
ракетно-артелерійського озброєння в/ч А4623 в рамках Комплексної програми
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 7. Про лист командира військової частини А4324 С. Симітка (від
02.02.2022 вх № 02-652) щодо передбачення коштів для придбання запасних
частин та проведення ремонту для автомобільної техніки в/ч А4324 у 2022
році в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025
роки.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій
стосовно передбачення коштів у 2022 році коштів для проведення ремонту
автомобільної техніки в/ч А4324 в рамках Комплексної програми «Безпечна
Львівщина» на 2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 8. Про лист командира військової частини А0510 М. Гав’юка (від
10.02.2022 вх № 02-797) щодо передбачення коштів для придбання придбання
малоцінних предметів, лабораторного обладнання та для поточного ремонту й
технічного обслуговування автомобільної техніки у 2022 році в рамках
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, М. Гав’юк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій
стосовно передбачення коштів у 2022 році коштів для поточного ремонту й

технічного обслуговування автомобільної техніки в рамках Комплексної
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
СЛУХАЛИ 9. Про лист голови постійної комісії з питань охорони здоров’я та
материнства А. Ярмоли (від 31.01.2022 вх № К105 вн-6) щодо розгляду листа
начальника медичної служби Військового госпіталю НГУ (в/ч 3080)
Н. Стефанів стосовно щодо передбачення коштів для облаштування
централізованої системи кисне постачання у 2022 році.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Н. Стефанів., А. Годик.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати скерувати копію зазначеного листа до
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій
стосовно передбачення коштів у 2022 році коштів для облаштування
централізованої системи кисне постачання Військового госпіталю НГУ (в/ч
3080) в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025
роки.
СЛУХАЛИ 10. Про лист командира військової частини А2418 Кінологічний
навчальний центр ДПСУ Р. Сащука (від 08.02.2022 вх № 02-743) щодо
передбачення коштів для придбання будівельних матеріалів з метою
облаштування місць утримання службових собак у 2022 році.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, І. Штельмах.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати порушене у листі питання стосовно передбачення
коштів у 2022 році для придбання будівельних матеріалів з метою
облаштування місць утримання службових собак військовій частині А2418
Кінологічний навчальний центр ДПСУ в рамках Комплексної програми
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
СЛУХАЛИ 11. Про лист начальника Головного управління Національної
поліції у Львівській області О. Шляховського (від 07.02.2022 вх № 02-727)
щодо звернення до керівників торговельно-розважальних центрів з метою
встановлення на їхніх об’єктах засобів відеоспостереження.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, І. Туз, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати головам територіальних громад звернутися до
керівників торговельно-розважальних центрів та інших суб’єктів
підприємницької діяльності, що розташовані у межах відповідних
територіальних
громад,
з
рекомендацією
встановити
засоби
відеоспостереження на зазначених об’єктах.

СЛУХАЛИ 12. Про листи голови громадської ради при Львівській обласній
державній адміністрації А. Болюбаша (від 02.02.2022 вх № 02-660, вх № 02647) щодо надання можливості представникам Громадської ради при ЛОДА
брати участь у засіданнях постійної комісії без права голосу.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: враховуючи пункт 3. 16 Положення про постійну комісію з
питань правоохоронної антикорупційної діяльності та військових формувань,
затвердженого рішенням обласної ради від 16.02.2021 № 40, на засіданні
постійної комісії можуть бути присутніми представники Громадської ради
при Львівській облдержадміністрації попередньо повідомивши хто саме і в
розгляді якого питання порядку денного братиме участь у засіданні постійної
комісії.
СЛУХАЛИ 13. Про розгляд депутатського звернення депутата
Червоноградської районної ради, заступника голови Червоноградської
районної ради Н. Кохан (від 03.02.2022 вх № 02-679) щодо належного
поховання померлих, створення рівних умов для поховання померлих на
кладовищі с. Сілець та вжиття заходів щодо усунення зловживань.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати депутатське звернення Н. Кохан до Головного
управління Національної поліції у Львівській області для перевірки наведених
у заявах фактів і обставин у межах компетенції та, у разі необхідності, вжиття
заходів реагування.
СЛУХАЛИ 14. Про розгляд проєкту рішення «Про 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 (Д-17вн-30 від 08.02.2022)
ВИСТУПИВ: Н. Сумало
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома проєкт рішення «Про 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 (Д-17вн-30 від 08.02.2022)
СЛУХАЛИ 14. 1. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення до
Президента України В. Зеленського, Голови Служби безпеки України
І. Баканова, Генерального прокурора України І. Венедіктової, Міністра
внутрішніх справ України Д. Монастирського, виконуючого обов’язки

Директора Державного бюро розслідувань О. Сухачова щодо необхідності
посилення боротьби з колаборантами». № 543-ПР від 10.02.2022 (Д-17вн-35
від 09.02.2022).
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома проєкт рішення «Про звернення до Президента
України В. Зеленського, Голови Служби безпеки України І. Баканова,
Генерального прокурора України І. Венедіктової, Міністра внутрішніх справ
України Д. Монастирського, виконуючого обов’язки Директора Державного
бюро розслідувань О. Сухачова щодо необхідності посилення боротьби з
колаборантами». № 543-ПР від 10.02.2022 (Д-17вн-35 від 09.02.2022).
СЛУХАЛИ 15. Про розгляд заяв В. Нагірного (від 04.02.2022 вх № 01-Н-211,
від 09.02.2022 вх № 01-Н-253) щодо порушених у заявах питань.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати заяву В. Нагірного до Головного управління
Національної поліції у Львівській області для перевірки наведених у заявах
фактів і обставин у межах компетенції та, у разі необхідності, вжиття заходів
реагування.

Голова постійної комісії

Назарій СУМАЛО

Секретар постійної комісії

Едуард ЛЕОНОВ

