
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та 
військових формувань

ПРОТОКОЛ № 31
від 17 листопада 2022 року 

(в режимі аудіо-відео конференції)

Засідання розпочалося о 12.00 
Засідання закінчилось о 13.15

Присутні:
Н. Сумало, П. Ткачук, 
Е. Леонов (в режимі аудіо-відео конференції).

Запрошені:
І. Туз – директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської 
обласної державної адміністрації;
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;
О. Щур – директор Асоціації «Міжнародних сил спеціальних операцій».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд пункту 2 протокольного доручення за підсумками апаратної 
наради в голови обласної ради (№ПДВн-16 від 21.09.2022) та пункту 4 
протокольного доручення за підсумками апаратної наради в голови обласної 
ради (№ПДВн-18 від 27.10.2022) щодо здійснення детального аналізу 
виконання обласних цільових програм та напрацювання, у разі потреби, 
відповідних змін.
3. Про лист директора департаменту з питань цивільного захисту Львівської 
обласної військової адміністрації І. Туза (від 16.11.2022 вх. № 02-3048) щодо 
розгляду інформації про виконання Комплексної програми «Безпечна 
Львівщина» на 2021-2025 роки в 2022 році та пропозицій фінансування на 
2023 рік.
4. Про розгляд проєкту рішення «Про проведення оцінювання корупційних 
ризиків у діяльності Львівської обласної ради» (№ 642-ПР від 08.11.2022).
5. Про лист начальника філії Державної установи «Центр пробації» у 
Львівській області Б. Гедза (від 09.11.2022 вх. № 02-2974) щодо передбачення 
в обласному бюджеті на 2023 рік фінансування на закупівлю товарів та послуг 
для філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
6. Про лист-відповідь т.в.о. начальника штабу – заступника командира 
військової частини А3369 Міністерства оборони України В. Заболотного               



(від 14.11.2022 № 02-3010) щодо розгляду листа стосовно присвоєння 
військовій частині А2943 почесного найменування «імені полковника Євгена 
Коновальця».
7. 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 з пропозицією внести до порядку денного постійної 
комісії таке питання: 

- Про лист -відповідь т.в.о. директора Департаменту військово-технічної 
політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони 
України О. Лієва (від 17.11.2022 вх. № 02-3076) щодо розгляду листа стосовно 
придбання автомобілів типу багі «Мамай» для підрозділів Збройних Сил 
України.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Внести до порядку денного в блок різне питання під №7 порядку 
денного: «Про лист-відповідь т.в.о. директора Департаменту військово-
технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства 
оборони України О. Лієва (від 17.11.2022 вх. № 02-3076) щодо розгляду листа 
стосовно придбання автомобілів типу багі «Мамай» для підрозділів Збройних 
Сил України.»;

1.2. Погодити порядок денний в цілому.

СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд пункту 2 протокольного доручення за підсумками 
апаратної наради в голови обласної ради (№ПДВн-16 від 21.09.2022) та 
пункту 4 протокольного доручення за підсумками апаратної наради в голови 
обласної ради (№ПДВн-18 від 27.10.2022) щодо здійснення детального аналізу 
виконання обласних цільових програм та напрацювання, у разі потреби, 
відповідних змін.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: пункти 2, 4 протокольного доручення взяти до відома.

СЛУХАЛИ 3.  Про лист директора департаменту з питань цивільного захисту 
Львівської обласної військової адміністрації І. Туза (від 16.11.2022 вх. № 02-
3048) щодо розгляду інформації про виконання Комплексної програми 
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки в 2022 році та пропозицій 
фінансування на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, І. Туз, Е. Леонов, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 3.1. Інформацію про стан виконання Комплексної програми 
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки в 2022 році взяти до відома.                       



У випадку невикористання коштів за програмою у 2022 році рекомендувати 
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової 
адміністрації спрямувати їх на підтримку матеріально технічного 
забезпечення військових частин в рамках Комплексної програми «Безпечна 
Львівщина» на 2021-2025 роки.
3.2. Підтримати пропозиції стосовно фінансування на 2023 рік Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
 
СЛУХАЛИ: 4 Про розгляд проєкту рішення «Про проведення оцінювання 
корупційних ризиків у діяльності Львівської обласної ради» (№ 642-ПР від 
08.11.2022).
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення «Про проведення оцінювання 
корупційних ризиків у діяльності Львівської обласної ради» (№ 642-ПР від 
08.11.2022) та рекумендувати винести порушене питання на розгляд сесії 
обласної ради.

СЛУХАЛИ: 5 Про лист начальника філії Державної установи «Центр 
пробації» у Львівській області Б. Гедза (від 09.11.2022 вх. № 02-2974) щодо 
передбачення в обласному бюджеті на 2023 рік фінансування на закупівлю 
товарів та послуг для філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській 
області в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 
роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, І. Туз, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію листа до Львівської обласної військової 
адміністрації для розгляду та прийняття відповідного рішення з порушеного 
питання.

СЛУХАЛИ:6  Про лист-відповідь т.в.о. начальника штабу – заступника 
командира військової частини А3369 Міністерства оборони України                        
В. Заболотного (від 14.11.2022 № 02-3010) щодо розгляду листа стосовно 
присвоєння військовій частині А2943 почесного найменування «імені 
полковника Євгена Коновальця».
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: лист-відповідь т.в.о. начальника штабу – заступника командира 
військової частини А3369 Міністерства оборони України взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 7 Про лист -відповідь тво директора Департаменту військово-
технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства 
оборони України О. Лієва (від 17.11.2022 вх. № 02-3076)  щодо розгляду листа 
стосовно придбання автомобілів типу багі «Мамай» для підрозділів Збройних 
Сил України.



ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: надіслати копію зазначеного листа до ВАТ «Укравтобуспром» 
для розгляду та надання запитуваної інформації Департаменту військово-
технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства 
оборони України

Голова постійної комісії Назарій СУМАЛО

Секретар постійної комісії Едуард ЛЕОНОВ


