
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та 
військових формувань

ПРОТОКОЛ № 26
від 9 червня 2022 року 

Засідання розпочалося о 14.00 
Засідання закінчилось о 15.00

Присутні:
Н. Сумало, П. Ткачук.

Відсутні:
Е. Леонов.

Запрошені:
Р. Филипів – депутат Львівської обласної ради,
Б. Гагалюк – депутат Львівської обласної ради,
А. Нанівський – начальник логістики 125 окремої боригади ТрО (в/ч А7381),
В. Риб’як – головний спеціаліст відділу оборонної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами департаменту з питань цивільного захисту 
Львівської облдержадміністрації,
А. Луньков – помічник депутата Львівської обласної ради П. Ткачука.

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд листа командира в/ч А7039 В. Суханова (від 12.05.2022 вх № 
02-1412) щодо придбання автівки швидкої допомоги та трьох автобусів для 
військових.
3. Про розгляд листів т.в.о. начальника Стрийського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки                             
А. Радзіковського (від 23.05.2022 вх № 02-1456, 26.05.2022 вх № 02-1478) 
щодо передачі будівлі з комунальної власності Львівської обласної ради у 
державну форму власності.
4. Про розгляд листа голови постійної комісії з питань євроінтеграції, 
міжнародного та міжрегіонального співробітництва обласної ради                             
Н. Галецької (від 17.05.2022 вх № 114вн-2) щодо звернення В. Нагірного.
5. Про розгляд листа-відповіді начальника другого відділу Львівського 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки             
І. Німка (від 31.05.2022 вх № 02-1495) щодо розгляду звернення Є. Шуптара. 
6. Різне.

СЛУХАЛИ 1: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.



ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало, який запропонував внести до порядку денного під 
№ 2, 3, 4 такі питання: 

Про розгляд листа командира військової частини А7381 А. Горбенка (від 
09.06.2022 вх № ) щодо фінансування 125 окемої бригати ТрО. 

Про розгляд проєкту рішення інформацію щодо виконання обласного 
бюджету Львівської області у 2022 році (від 02.06.2022 № 608-ПР).

Про розгляд протокольного доручення за підсумками засідання президії 
від 07.06.2022 (ПДПвн- 1 від 09.06.2022)
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний у цілому.

СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд листа командира військової частини А7381                  
А. Горбенка (від 09.06.2022 вх № 02-1543) щодо фінансування 125 окремої 
бригати ТрО. 
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, А. Нанівський, Р. Филипів, Б. Гагалюк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати виділення коштів на потреби 125 окемої бригати 
ТрО.
2. Скерувати копію зазначеного листа до постійної комісії з питань з бюджету 
та соціально-економічного розвитку обласної ради та до Львівської обласної 
військової адміністрації для розгляду питання стосовно виділення з обласного 
бюджету коштів на потреби 125 окремої бригади ТрО.

СЛУХАЛИ 3: Про розгляд проєкту рішення «Про інформацію щодо 
виконання обласного бюджету Львівської області у 2022 році» (від 02.06.2022 
№ 608-ПР).
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, А. Нанівський, Р. Филипів, Б. Гагалюк 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати проєкт рішення «Про інформацію щодо виконання обласного 
бюджету Львівської області у 2022 році».
2. Враховуючи лист командира військової частини А7381 А. Горбенка (від 
09.06.2022 вх № 02-1543) щодо фінансування 125 окремої бригати ТрО 
доповнити проєкт рішення «Про інформацію щодо виконання обласного 
бюджету Львівської області у 2022 році» пунктом 2 такого змісту: «Внести 
зміни до Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки, 
збільшивши обсяг фінансування напрямку 5. «Організація та підтримання у 
готовності системи територіальної оборони області» на суму 10 млн. гривень 
для потреб 125 окремої бригади ТрО».
3. Пункт 2 проєкту рішення відповідно вважати пунктом 3.



СЛУХАЛИ 4. Про розгляд протокольного доручення за підсумками засідання 
президії від 07.06.2022 (ПДВн-  від 09.06.2022)
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 

На виконання пункту 1 протокольного доручення інформувати про те, що 
постійна комісія розглянула проєкти рішення (№ 181-ПР від 15.03.2021, № 
203-ПР від 12.04.2021, № 609-ПР від 06.06.2022) й пропонує винести їх на 
розгляд чергової сесії обласної ради для обговорення та прийняття 
остаточного рішення.

На виконання пункту 2 протокольного доручення постійна комісія 
подати такі кандидатури, які провадять активну волонтерську діяльність, для 
нагородження з нагоди Дня Конституції України, а саме:

1. Нелюб Вікторія Романівна.
2. Тимчан Роман Ярославович.
3. Прокопчук Олексій Адамович.
4. Ілієв Роман Дмитрович.
5. Гром Руслана Мар’янівна.
6. Jarek Podworsky.

СЛУХАЛИ 5. Про розгляд листа командира в/ч А7039 В. Суханова (від 
12.05.2022 вх № 02-1412) щодо придбання автівки швидкої допомоги та трьох 
автобусів для військових.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. підтримати порушене у листі питання стосовно придбання 
автівки швидкої допомоги та трьох автобусів для військових.
2. скерувати копію зазначеного листа до Львівської обласної військової 
адміністрації та до управління майном спільної власності Львівської обласної 
ради щодо розгляду зазначеного листа по суті та надання пропозицій щодо 
можливого вирішення порушеного питання.

СЛУХАЛИ 6. Про розгляд листів т.в.о. начальника Стрийського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки                             
А. Радзіковського (від 23.05.2022 вх № 02-1456, 26.05.2022 вх № 02-1478) 
щодо передачі будівлі з комунальної власності Львівської обласної ради у 
державну форму власності.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до 
управління майно спільної власності Львівської обласної ради для  розгляду 
по суті. 



СЛУХАЛИ 7. Про розгляд листа голови постійної комісії з питань 
євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва обласної 
ради Н. Галецької (від 17.05.2022 вх № 114вн-2) щодо звернення В. Нагірного.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформувати постійну комісію з питань євроінтеграції, 
міжнародного та міжрегіонального співробітництва обласної ради про те, що 
зазначені у листі звернення В. Нагірного (від 01-Н-209 від 04.02.2022, № 01-Н-
257 від 09.02.2022, № 01-Н-292 від 15.02.2022) скеровано до Головного 
управління Національної поліції у Львівській області.

СЛУХАЛИ 8. Про розгляд листа-відповіді начальника другого відділу 
Львівського районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки І. Німка (від 31.05.2022 вх № 02-1495) щодо розгляду звернення               
Є. Шуптара.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

Голова постійної комісії Назарій СУМАЛО

Заступник голови постійної комісії      Павло ТКАЧУК


