ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та
військових формувань
ПРОТОКОЛ № 29
від 15 вересня 2022 року
(в режимі аудіо-відео конференції)
Засідання розпочалося о 12.00
Засідання закінчилось о 13.50
Присутні:
Н. Сумало, Е. Леонов.
Відсутні:
П. Ткачук.
Запрошені:
Антон Войтенко – керівник Львівської обласної прокуратури;
Олександр Шляховський – начальник Головного управління Національної
поліції у Львівській області;
Юрій Раделицький – голова постійної комісії з питань діяльності
агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій, депутат
Львівської обласної ради;
Тарас Подвірний – заступник голови постійної комісії з питань інженерного,
житловокомунального
господарства,
інфраструктури
та
паливноенергетичного комплексу, депутат Львівської обласної ради;
Юрій Мазур – член постійної комісії з питань інженерного,
житловокомунального
господарства,
інфраструктури
та
паливноенергетичного комплексу, депутат Львівської обласної ради;
Ростислав Добош – заступник голови постійної комісії з питань комунального
майна, депутат Львівської обласної ради;
Представники громадськості: Уляна Кузик, Олег Щур, Володимир
Заболотовський, Юрій Мартинюк.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд пункту 1 протокольного доручення за підсумками засідання
президії від 9 вересня 2022 року.
3. Про скаргу гр. М. Василишина (від 25.08.2022 вх. № 01-В-624) щодо
незаконних дій, зі слів заявника, працівниками патрульної поліції.
4. Про заяву гр. Р. Бучми (від 12.09.2022 вх № 01-Б-650) щодо розгляду
додаткової документації до його звернення № 01-Б-571 від 01.08.2022.
5. Про звернення гр. О. Пацури (від 12.09.2022 вх. № 01-П-648) щодо надання
інформації стосовно чисельності складу присяжних Золочівського районного
суду Львівської області.

6. Про лист У. Кузик (від 13.09.2022 вх. № 01-К-654) щодо залучення її до
роботи постійної комісії з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності
та військових формувань обласної ради.
7. 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 лист директора Територіального управління Державного бюро
розслідувань, розташованого у місі Львові Р. Ляшка (від 15.09.2022 вх. № 022342) про інформування зазначеного правоохоронного органу про свою
діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та
розслідування кримінальних правопорушень у сфері незаконного
використання гуманітарної допомоги.
- Про лист керівника Львівської обласної прокуратури А. Войтенка (від
15.09.2022 вх. № 02-2349) про розгляд інформації стосовно результатів
діяльності органів обласної прокуратури.
- Про
лист
начальника
управління
організаційно-аналітичного
забезпечення та оперативного реагування Головного управління Національної
поліції у Львівській області Д. Кобельки (від 15.09.2022 вх. № 02-2352) про
розгляд інформації щодо стану справ стосовно переслідуваня осіб, які
займаються волонтерською діяльністю, на території Львівської області.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Внести до порядку денного питання:
- 2.1. порядку денного «Про лист директора Територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у місі Львові Р. Ляшка (від
15.09.2022 вх. № 02-2342) про інформування зазначеного правоохоронного
органу про свою діяльністю щодо запобігання, виявлення, припинення,
розкриття та розслідування кримінальних правопорушень у сфері незаконного
використання гуманітарної допомоги»;
- 2.2. порядку денного «Про лист керівника Львівської обласної
прокуратури А. Войтенка (від 15.09.2022 вх. № 02-2349) про розгляд
інформації стосовно результатів діяльності органів обласної прокуратури ;
- 2.3. порядку денного «Про лист начальника управління організаційноаналітичного забезпечення та оперативного реагування Головного управління
Національної поліції у Львівській області Д. Кобельки (від 15.09.2022 вх. №
02-2352) про розгляд інформації щодо стану справ стосовно переслідуваня
осіб, які займаються волонтерською діяльністю, на території Львівської
області.».
1.2. Погодити порядок денний в цілому.

СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд пункту 1 протокольного доручення за підсумками
засідання президії від 9 вересня 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, О. Шляховський, А. Войтенко, У. Кузик, О. Щур,
Е. Леонов, В. Заболотовський, Т. Подвірний, Ю. Мазур, Ю. Мартинюк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: на виконання протокольного доручення підготувати проєкт
рішення «Про інформацію правоохоронних органів щодо стану справ
стосовно переслідування осіб, які займаються волонтерською діяльністю, на
території Львівської області» та винести зазначене питання на розгляд
чергової сесії обласної ради
СЛУХАЛИ 2.1. Про лист директора Територіального управління Державного
бюро розслідувань, розташованого у місі Львові Р. Ляшка (від 15.09.2022 вх.
№ 02-2342) про інформування зазначеного правоохоронного органу про свою
діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та
розслідування кримінальних правопорушень у сфері незаконного
використання гуманітарної допомоги.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
СЛУХАЛИ 2.2. Про лист керівника Львівської обласної прокуратури
А. Войтенка (від 15.09.2022 вх. № 02-2349) про розгляд інформації стосовно
результатів діяльності органів обласної прокуратури.
ВИСТУПИЛИ: А. Войтенко, Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
СЛУХАЛИ: 2.3. Про лист начальника управління організаційно-аналітичного
забезпечення та оперативного реагування Головного управління Національної
поліції у Львівській області Д. Кобельки (від 15.09.2022 вх. № 02-2352) про
розгляд інформації щодо стану справ стосовно переслідуваня осіб, які
займаються волонтерською діяльністю, на території Львівської області
ВИСТУПИЛИ: О. Шляховський, Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
СЛУХАЛИ 3: Про скаргу гр. М. Василишина (від 25.08.2022 вх. № 01-В-624)
щодо незаконних дій, зі слів заявника, працівників патрульної поліції.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати скаргу до Територіального управління Державного
бюро розслідувань, розташованого у м. Львові для перевірки наведених у
скарзі фактів і обставин у межах компетенції та, у разі необхідності, вжиття
заходів реагування.

СЛУХАЛИ 4. Про заяву гр. Р. Бучми (від 12.09.2022 вх № 01-Б-650) щодо
розгляду додаткової документації до його звернення № 01-Б-571 від
01.08.2022.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: заяву Р. Бучми взяти до відома та скерувати з додатковими
документами до Головного управління Національної поліції у Львівській
області для перевірки наведених у заявві фактів і обставин у межах
компетенції та, у разі необхідності, вжиття заходів реагування.
СЛУХАЛИ 5. Про звернення гр. О. Пацури (від 12.09.2022 вх. № 01-П-648)
щодо надання інформації стосовно чисельності складу присяжних
Золочівського районного суду Львівської області.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформувати заявницю про те, що Територіальне управління
Державної судової адміністрації у Львівській області не зверталось до
обласної ради щодо затвердження списку присяжних для Золочівського
районного суду Львівської області та, відповідно, обласна рада не
затверджувала список присяжник для зазначеного суду.
СЛУХАЛИ 6. Про лист У. Кузик (від 13.09.2022 вх. № 01-К-654) щодо
залучення її до роботи постійної комісії з питань правоохоронної,
антикорупційної діяльності та військових формувань обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: відповідно до пункту 3. 16 Положення про постійну комісію з
питань правоохоронної антикорупційної діяльності та військових формувань,
затвердженого рішенням обласної ради від 16.02.2021 № 40, згідно з яким на
засіданні постійної комісії мають право бути присутніми помічник депутата
обласної ради, представники засобів масової інформації та громадськості,
інформувати У. Кузик про те, що постійна комісія не заперечує щодо її
присутності на засіданні комісії.

Голова постійної комісії

Назарій СУМАЛО

Секретар постійної комісії

Едуард ЛЕОНОВ

