
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та 
військових формувань

ПРОТОКОЛ № 35
від 13 березня 2023 року 

 (в режимі аудіоконференції)    

                                                                                                                       каб. 307

Засідання розпочалося о 16.00 
Засідання закінчилось о 17.45

Присутні:Н. Сумало, П. Ткачук.
Відсутні: Е. Леонов.
Запрошені:
Ю. Холод – заступник голови обласної ради.
О. Дуда – голова фракції політичної партії «Європейська Солідарність».
Р. Добош – голова фракції політичної партії «Голос».
Т. Подвірний – голова фракції політичної партії «За майбутнє».
І. Щурко – голова постійної комісії з питань історико-культурної спадщини та 
туризму.
С. Шеремета – голова постійної комісії з питань культури, інформаційної 
політики та промоції.
Р. Кізима – депутат обласної ради.
Н. Кеньо – депутат обласної ради.
М. Кульчицька-Волочко – депутат обласної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.

2. Про розгляд листів депутатів обласної ради К. Кеньо (№Д-17вн*-15 від 
03.03.2023) та М. Кульчицької - Волочко (№Д-17вн*-16 від 06.03.2023) щодо 
проєктів рішень, а саме:
- «Про звернення до Президента України, Верховної Ради України щодо 
недопущення скасування додаткової винагороди для військовослужбовців на 
період дії воєнного стану» (№698-ПР від 03.03.2023);
- «Про звернення до Прем’єр-міністра України щодо скасування змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №168 та 
відновлення додаткових виплат військовослужбовцям» (№701-ПР 
від06.03.2023). 
2.1. Про розгляд пункту 4 протокольного доручення за підсумками засідання 
президії від 08 березня 2023 року (№ПДПвн-1 від 09.03.2023) щодо підготовки 
об’єднаного проєкту зазначених вище звернень.
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3. Про розгляд листа Голови Об’єднання профспілок Львівщини Р.Дацько 
(№02-431 від 24.02.2023) щодо підтвердження права власності на приміщення 
за адресою просп. Шевченка,7.

4. Про розгляд листа голови Секретаріату УАРОР Ю. Андрійчука (№02-514 
від 07.03.2023) щодо проєкту Указу Президента України «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України «Про Стратегію переходу від 
військової служби до цивільного життя до 2032 року».

5. Про розгляд листа начальника Головного управління Національної поліції у 
Львівській області О. Шляховського (від 11.01.2023 вх. № 02-56) щодо 
виділення субвенції в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 
2021-2025 роки на наступні заходи:
- «Будівництво системи відео та тепловізійного спостереження на далекі 
відстані, Львівська область, (в тому числі ПКД)»;
- «Придбання серверного обладнання, телекомунікаційного обладнання та 
комплектів телекомунікаційного обладнання для діючої системи 
відеоспостереження»;
- «Придбання комплектів камер спостереження та їхня подальша інтеграція до 
діючої системи відеоспостереження».

6. Про розгляд скарги гр. Є. Шуптара (від 06.03.2023 № 01-Ш-169) щодо 
надання не в повному обсязі відповіді начальником Львівського обласного 
ТЦК та СП на звернення про невнесення в облікову картку рішення військово-
лікарської комісії від 17.06.1991 року.

7. Різне.

СЛУХАЛИ: 1. Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: погодити порядок денний в цілому.

СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд листів депутатів обласної ради К. Кеньо (№Д-
17вн*-15 від 03.03.2023) та М. Кульчицької - Волочко (№Д-17вн*-16 від 
06.03.2023) щодо проєктів рішень, а саме:
- «Про звернення до Президента України, Верховної Ради України щодо 
недопущення скасування додаткової винагороди для військовослужбовців на 
період дії воєнного стану» (№698-ПР від 03.03.2023);
- «Про звернення до Прем’єр-міністра України щодо скасування змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №168 та 
відновлення додаткових виплат військовослужбовцям» (№701-ПР від 
06.03.2023). 
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2.1. Про розгляд пункту 4 протокольного доручення за підсумками засідання 
президії від 08 березня 2023 року (№ПДПвн-1 від 09.03.2023) щодо підготовки 
об’єднаного проєкту зазначених вище звернень.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: проєкти звернень депутатів Н. Кеньо та М. Кульчицької-
Волочко взяти до відома.
2.1. Рекомендувати ініціаторам звернень розглянути можливість спільно з 
фахівцями, командирами військових частин і начальниками гарнізонів 
доопрацювати зазначені звернення та сформувати об'єднане з можливістю 
подальшого його внесення на розгляд сесії обласної ради.

СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд листа Голови Об’єднання профспілок Львівщини 
Р.Дацько (№02-431 від 24.02.2023) щодо підтвердження права власності на 
приміщення за адресою просп. Шевченка,7.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію листа для розгляду та прийняття відповідного 
рішення з порушеного питання до:
- Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції в частині 
підтвердження права власності на приміщення, що знаходиться за адресою м. 
Львів, просп. Шевченка, 7;
- Львівської обласної прокуратури в частині надання оцінки діям 
правоохоронних органів. 

СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд листа голови Секретаріату УАРОР                      
Ю. Андрійчука (№02-514 від 07.03.2023) щодо проєкту Указу Президента 
України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про 
Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя до 2032 року».
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд листа начальника Головного управління 
Національної поліції у Львівській області О. Шляховського (№02-535 від 
08.03.2023) щодо виділення субвенції в рамках Комплексної програми 
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки на наступні заходи:
- «Будівництво системи відео та тепловізійного спостереження на далекі 
відстані, Львівська область, (в тому числі ПКД)»;
- «Придбання серверного обладнання, телекомунікаційного обладнання та 
комплектів телекомунікаційного обладнання для діючої системи 
відеоспостереження»;
- «Придбання комплектів камер спостереження та їхня подальша інтеграція до 
діючої системи відеоспостереження».
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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.

СЛУХАЛИ: 6. Про розгляд скарги гр. Є. Шуптара (від 06.03.2023                   
№ 01-Ш-169) щодо надання не в повному обсязі відповіді начальником 
Львівського обласного ТЦК та СП на звернення про невнесення в облікову 
картку рішення військово-лікарської комісії від 17.06.1991 року.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати звернення до Львівського обласного ТЦК та СП для 
розгляду по суті.

Голова постійної комісії                 Назарій СУМАЛО

Заступник голови           Павло ТКАЧУК


