
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та 
військових формувань

ПРОТОКОЛ № 34
від 2 березня 2023 року 

 (в режимі аудіоконференції)    

                                                                                                                       каб. 326

Засідання розпочалося о 12.00 
Засідання закінчилось о 12.35

Присутні:Н. Сумало, П. Ткачук.
Відсутні: Е. Леонов.
Запрошені:
Є. Гірник – перший заступник голови обласної ради;
І. Туз – директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської 
обласної військової адміністрації;
В. Іваніцький – начальник відділу оборонної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами департаменту з питань цивільного захисту 
Львівської обласної військової адміністрації;
Н. Дацко – начальник управління фінансів невиробничої сфери департаменту 
фінансів Львівської обласної військової адміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.

2. Про розгляд листа начальника Львівської обласної військової адміністрації              
М. Козицького (№02-438 від 27.02.2023) щодо інформації про виконання 
обласного бюджету Львівської області за 2022 рік.
Інформує: О. Демків – директор департаменту фінансів Львівської обласної 
військової адміністрації;
І. Туз – директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської 
обласної військової адміністрації.

3. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Антикорупційної 
програми Львівської обласної ради на 2023-2025 роки»

4. Про розгляд листа в.о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради А. Білоуса (№29 від 30.01.2023) щодо створення 
Координаційного центру ресурсного сприяння теробороні та ЗСУ.
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5. Про розгляд листа в.о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради А. Білоуса (№21 від 30.01.2023) щодо інвентаризації 
об’єктів освітнього, соціально-культурного, санаторно-курортного, 
туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, які належать до 
спільної власності територіальних громад Львівської області.

6. Про розгляд листа в.о. директора КНП ЛОР «Львівське обласне 
паталогоанатомічне бюро» Б. Рібуна (№02-264 від 06.02.2023) щодо сприяння 
у виділенні фінансування спрямованого на компенсацію роботи медичних 
сестер для підготовки тіл загиблих воїнів України.

7. Різне.

СЛУХАЛИ: 1. Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало запропонував внести до порядку денного 
постійної комісії таке питання:

- Про розгляд листа начальника Головного управління Національної 
поліції у Львівській області О. Шляховського (№02-472 від 01.03.2023) щодо 
виділення коштів в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 
2021-2025 роки на оплату послуг з обслуговування діючої системи 
відеоспостереження та придбання обладнання для розвитку зазначеної 
системи.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Внести до порядку денного в пункт 7. Різне питання: «Про розгляд 
листа начальника Головного управління Національної поліції у Львівській 
області О. Шляховського (№02-472 від 01.03.2023) щодо виділення коштів в 
рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки на 
оплату послуг з обслуговування діючої системи відеоспостереження та 
придбання обладнання для розвитку зазначеної системи; 

1.2. Погодити порядок денний в цілому.

СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд листа начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького (№02-438 від 27.02.2023) щодо інформації про 
виконання обласного бюджету Львівської області за 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ: Н. Дацко, І. Туз, Н. Сумало, В. Іваніцький, П. Ткачук,           
Є. Гірник.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію про виконання обласного бюджету Львівської 
області за 2022 рік взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 
Антикорупційної програми Львівської обласної ради на 2023-2025 роки»
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ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення «Про затвердження 
Антикорупційної програми Львівської обласної ради на 2023-2025 роки» та 
рекомендувати винести на розгляд чергової сесії обласної ради.

СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд листа в.о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради А. Білоуса (№29 від 30.01.2023) щодо 
створення Координаційного центру ресурсного сприяння теробороні та ЗСУ.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:

4.1. Інформацію взяти до відома.
4.2. Скерувати лист до управління майном спільної власності Львівської 

обласної ради щодо надання уточнених пропозицій стосовно створення 
Координаційного центру ресурсного забезпечення територіальної оборони та 
ЗСУ, а саме: обґрунтування необхідності його створення; основних завдань та 
функцій; порядку функціонування та фінансування діяльності; а також 
персонального складу Координаційного центру та принципів його 
формування. Після отримання розгорнутої відповіді від управління майном 
спільної власності Львівської обласної ради - повернутися до розгляду 
питання.

СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд листа в.о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради А. Білоуса (№21 від 30.01.2023) щодо 
інвентаризації об’єктів освітнього, соціально-культурного, санаторно-
курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, які 
належать до спільної власності територіальних громад Львівської області.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 6. Про розгляд листа в.о. директора КНП ЛОР «Львівське 
обласне паталогоанатомічне бюро» Б. Рібуна (№02-264 від 06.02.2023) щодо 
сприяння у виділенні фінансування, спрямованого на компенсацію роботи 
медичних сестер для підготовки тіл загиблих воїнів України.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати питання щодо виділення фінансування та скерувати 
копію листа до Львівської обласної військової адміністрації для розгляду та 
прийняття відповідного рішення з порушеного питання.

СЛУХАЛИ: 7. Про розгляд листа начальника Головного управління 
Національної поліції у Львівській області О. Шляховського (№02-472 від 
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01.03.2023) щодо виділення коштів на оплату послуг з обслуговування діючої 
системи відеоспостереження та придбання обладнання для розвитку 
зазначеної системи в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 
2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати зазначену пропозицію та скерувати копію листа до 
Львівської обласної військової адміністрації для розгляду та прийняття 
відповідного рішення з порушеного питання.

Голова постійної комісії                 Назарій СУМАЛО

Заступник голови           Павло ТКАЧУК


