
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та 
військових формувань

ПРОТОКОЛ № 27
від 08 липня 2022 року 

Засідання розпочалося о 10.00 
Засідання закінчилось о 11.00

Присутні:
Н. Сумало, П. Ткачук.

Відсутні:
Е. Леонов.

Запрошені:
А. Луньков – помічник депутата Львівської обласної ради П. Ткачука.

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд протокольного доручення за підсумками ХIII чергової сесії від 
14 червня 2022 року (ПДСвн-2 від 20.06.2022).
3. Про розгляд листа командира військової частини А4623 В. Брагіна (від 
16.06.2022 вх № 02-1580) щодо виділення військовій частині А 4623                   
у 2022 році з обласного бюджету коштів для придбання майна автомобільної 
техніки.
4. Про розгляд листа начальника військово-медичного клінічного центру 
Західного регіону В. Книгиницького (від 04.07.2022 вх № 02-1756) щодо 
виділення коштів на проведення капітального ремонту приміщення 
бомбосховища для ВМКЦ Західного регіону в рамках Комплексної програми 
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
5. Про розгляд листа радника з питань запобігання та виявлення корупції 
обласної ради І. Собенко (від 01.07.2022 вх №07вн-56) про виконання заходів 
антикорупційної програми за I півріччя 2022 року.
6. Про розгляд заяви Р. Бучми (від 10.06.2022 вх № 01-Б-514) щодо 
неналежного, зі слів заявника, виконання службових обов’язків працівниками 
Головного управління Держпраці у Львівській області.
7. Про розгляд заяви Р. Бучми (від 04.07.2022 вх № 01-Б-534) щодо скерування 
доданих до його заяви документів керівництву ТОВ «Галагропродукт».
8. Про розгляд листа-відповіді в.о. начальника управління майном спільної 
власності Т. Зозулі (від 01.07.2022 № 29) щодо розгляду листа командира в/ч 
№ 7039 стосовно потреби у автотранспорті для військовослужбовців.
9. 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 з пропозицією внести до порядку денного постійної 
комісії питання: 

Про розгляд листа командира військової частини А0284 І. Скибюка (від 
08.07.2022 вх № 02-1780) щодо виділення коштів для придбання майна 
автомобільної, електротехнічної та квартирно-експлуатаційної служби
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:

1.1 Внести до порядку денного в пункт 9 Різне питання «Про розгляд 
листа командира військової частини А0284 І. Скибюка (від 08.07.2022 вх № 
02-1780) щодо виділення коштів для придбання майна автомобільної, 
електротехнічної та квартирно-експлуатаційної служби».

1.2. Погодити порядок денний в цілому.

СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд протокольного доручення за підсумками ХIII 
чергової сесії від 14 червня 2022 року (ПДСвн-2 від 20.06.2022).
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 

2.1. На виконання пункту 1: взяти до відома інформацією департаменту 
освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації до проєкту рішення 
«Про інформацію щодо організації освітнього процесу в закладах освіти 
Львівської області у 2022-2023 навчальному році» (№ 610-ПР від 06.06.2022) 
та рекомендувати винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради.

2.2 На виконання пункту 2: повторно підтримати рішення постійної 
комісії прийняте на засіданні 09.06.2022 протокол № 26, а саме: 
рекомендувати винести проєкти рішень (№ 181-ПР від 15.03.2021, № 203-ПР 
від 12.04.2021, № 609-ПР від 06.06.2022) на розгляд чергової сесії обласної 
ради для обговорення та прийняття остаточного рішення.

2.3 На виконання пункту 9: звернутися до департаменту з питань 
цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації та до 
управління майном спільної власності Львівської обласної ради щодо 
опрацювання та надання пропозицій стосовно доцільності створення 
Ресурсного центру Сил територіальної оборони Львівської області.

Повторно повернутися до розгляду питання після отримання пропозицій
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової 
адміністрації та управління майном спільної власності Львівської обласної 
ради



СЛУХАЛИ 3: Про розгляд листа командира військової частини А4623                    
В. Брагіна (від 16.06.2022 вх № 02-1580) щодо виділення військовій частині                 
А 4623 у 2022 році з обласного бюджету коштів для придбання майна 
автомобільної техніки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 3.1. Підтримати пропозицію щодо придбання майна 
автомобільної техніки для військової частини А4623.

3.2. Скерувати копію зазначеного листа до департаменту з питань 
цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації (І. Туз) для 
розгляду та прийняття відповідного рішення з порушеного питання.

СЛУХАЛИ 4. Про розгляд листа начальника військово-медичного клінічного 
центру Західного регіону В. Книгиницького (від 04.07.2022 вх № 02-1756) 
щодо виділення коштів на проведення капітального ремонту приміщення 
бомбосховища для ВМКЦ Західного регіону в рамках Комплексної програми 
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 4.1. Підтримати пропозицію стосовно проведення капітального 
ремонту приміщення бомбосховища.

4. 2. Скерувати копію зазначеного листа до департаменту з питань 
цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації (І. Туз) для 
розгляду та прийняття відповідного рішення з порушеного питання.

СЛУХАЛИ 5. Про розгляд листа радника з питань запобігання та виявлення 
корупції обласної ради І. Собенко (від 01.07.2022 вх №07вн-56) про виконання 
заходів антикорупційної програми за I півріччя 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію про виконання заходів антикорупційної програми 
за I півріччя 2022 року взяти до відома.

СЛУХАЛИ 6. Про розгляд заяви Р. Бучми (від 10.06.2022 вх № 01-Б-514) 
щодо неналежного, зі слів заявника, виконання службових обов’язків 
працівниками Головного управління Держпраці у Львівській області.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію зазначеної заяви до Головного управління 
Національної поліції у Львівській області для перевірки наведених у заяві 
фактів і обставин у межах компетенції та, у разі необхідності, вжиття заходів 
реагування.



СЛУХАЛИ 7. Про розгляд заяви Р. Бучми (від 04.07.2022 вх № 01-Б-534) 
щодо скерування доданих до його заяви документів керівництву ТОВ 
«Галагропродукт».
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію зазначеної заяви з додатками до ТОВ «Фірма 
«Галагропродукт» для розгляду по суті.

СЛУХАЛИ 8. Про розгляд листа-відповіді в.о. начальника управління 
майном спільної власності Т. Зозулі (від 01.07.2022 № 29) щодо розгляду 
листа командира в/ч № 7039 стосовно потреби у автотранспорті для 
військовослужбовців.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ 9. Про розгляд листа командира військової частини А0284                       
І. Скибюка (від 08.07.2022 вх № 02-1780) щодо виділення коштів для 
придбання майна автомобільної, електротехнічної та квартирно-
експлуатаційної служби.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 4. 1. Підтримати пропозицію щодо придбання майна 
автомобільної, електротехнічної та квартирно-експлуатаційної служби для 
військової частини А0284.

4. 2. Скерувати копію зазначеного листа до департаменту з питань 
цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації (І. Туз) для 
розгляду та прийняття відповідного рішення з порушеного питання.

Голова Назарій СУМАЛО

Заступник голови      Павло ТКАЧУК


