
Львівська обласна рада
Порядок денний № 22

засідання постійної комісії з питань правоохоронної, антикорупційної 
діяльності та військових формувань

01.02.2022 року                  14.00                     307 каб.

Склад постійної комісії:
Сумало Назарій Михайлович – голова постійної комісії;
Ткачук Павло Петрович – заступник голови постійної комісії;
Леонов Едуард Володимирович – секретар постійної комісії.

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформує: Н. Сумало.
2. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації А. Годика (від 24.01.2022 вх № 02-406) щодо розгляду звіту про 
стан виконання у 2021 році заходів Комплексної програми «Безпечна 
Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує І. Туз.
3. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації А. Годика (від 27.01.2022 вх № 02-497) щодо розгляду зведеної 
інформації щодо виконання у 2021 році обласних цільових програм.
Інформує: С. Куйбіда.
3.1. Про розгляд пункту 6 протокольного доручення за підсумками апаратної 
наради голови обласної ради від 24.01.2022 (ПДВн-1 від 26.01.2022). 
4. Про розгляд пункту 4 протокольного доручення за підсумками Х чергової 
сесії від 21 грудня 2021 року (ПДВн-114 від 23.12.2021).
Інформує: Н. Сумало, В. Курко.
5. Про розгляд проєкту рішення «Про інформацію щодо зовнішньої загрози 
нашій державі зі сторони Російської Федерації та реалізації положень Закону 
України «Про основи національного супротиву» (від 27.01.2022 вх№Д-17вн-8)
Інформує: Р. Филипів голова фракції ПП «Народний Рух України».
6. Про розгляд проєкту рішення «Про інформацію командира кадру 103 
Окремої бригади територіальної оборони регіонального управління сил 
територіальної оборони «Захід» Валерія Курка щодо створення та формування 
підрозділів сил територіальної оборони у Львівській області» (від 27.01.2022 
вх№ Д-17вн-9).
Інформує: Т. Подвірний голова фракції ПП «За майбутнє» 
7. Про розгляд депутатського запиту народного депутата України                      
С. Федини (від 26.01.2022 вх № 02-490) щодо заходів з провадження в дію 
Закону України «Про основи національного спротиву» та щодо розгортання 
системи територіальної оборони.
Інформує:Н. Сумало, В. Курко.
8. Про лист начальника Головного управління Державної міграційної служби 
України у Львівській області Я. Скиби (від 14.01.2022 вх № 02-215) щодо 



передбачення коштів для придбання транспортного засобу у 2022 році в 
рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало,
І. Іваночко перший заступник начальника Головного управління Державної 
міграційної служби у Львівській області
9. Про лист начальника Головного управління Державної міграційної служби 
України у Львівській області Я. Скиби (від 17.01.2022 вх № 02-248) щодо 
передбачення коштів в обласному бюджеті на поточний ремонт приміщення 
Буського відділу Головного управління ДМС у Львівській області на умовах 
співфінансування.
Інформує: Н. Сумало, 
І. Іваночко перший заступник начальника Головного управління Державної 
міграційної служби у Львівській області
10. Про лист командира військової частини А0284 І. Скибюка (від 17.01.2022 
вх № 02-252) щодо передбачення коштів для сприяння матеріально 
технічному забезпеченню в/ч А0284 у 2022 році в рамках Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало, 
Представник військової частини А0284
11. Про лист начальника військово-медичного клінічного центру Західного 
регіону Ю. Подоляна (від 17.01.2022 вх № 02-251) щодо передбачення коштів 
для проведення капітального ремонту елементів благоустрою військового 
містечка № 60 м. Львів, вул. Личаківська, 26 у 2022 році в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало,
А. Баландюх начальник служби КЕС військово-медичного клінічного центру 
Західного регіону. 
12. Про лист командира військової частини А2166 Ю. Красносташа (від 
24.01.2022 вх № 02-414) щодо передбачення коштів для проведення ремонту 
автомобільної техніки (пасажирський автобуз ЛАЗ-699Р «Турист») в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало.
13. Про депутатський запит депутата обласної ради О. Тіщенка (від 20.12.2021 
вх № Д-17вн-532) щодо передбачення коштів для сприяння матеріально-
технічного забезпечення 58 будинку офіцерів в рамках Комплексної програми 
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало.
14. Про лист директора Львівського науково-дослідного інституту судових 
експертиз МЮУ О. Куманської-Нор (від 27.01.2022 вх № 02-523) щодо 
передбачення коштів на придбання лабораторії модульного типу для 
розміщення комплексу приладів та обладнання для дослідження дорожнього 
покриття в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 
роки.
15. Про листи заступника Яворівського міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради В. Денеги (від 17.01.2022 вх № 02-250, від 27.01.2022 



вх № 02-509) щодо передбачення коштів для забезпечення функціонування 
добровільної пожежної команди с. Бунів на умовах співвфінансування у 2022 
році в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 
роки.
Інформує: Н. Сумало.
16. Про лист Бродівського міського голови А. Белея (від 13.01.2022 вх № 02-
184) щодо передбачення коштів в обласному бюджеті для Бродівської міської 
ради на придбання житла для членів сімей військовослужбовців на умовах 
співфінансування.
Інформує: Н. Сумало.
17. Про розгляд заяви Р. Бучми (від 17.01.2022 вх № 01-В-40) щодо 
порушених у заяві питань.
18. Про розгляд заяви Р. Бучми (від 19.01.2022 вх № 01-Б-60) щодо ненадання 
йому відповіді на звернення головою фракції ВО «Свобода»                               
О. Панькевичем
19. Про розгляд заяви В. Нагірного (від 11.01.2022 вх01-Н-13) щодо вжиття 
заходів необхідних для демонтажу шлагбауму по дорозі до геологічної 
пам’ятки природи «Писана криниця».
Інформує: Н. Сумало
20. Про лист-відповідь заступника голови Державної прикордонної служби 
України С. Сердюка (від 18.01.2022 вх № 02-286) щодо розгляду листа 
Мостиської міської ради.
21. Про лист-відповідь заступника голови постійної комісії інженерного, 
житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-
енергетичного комплексу Т. Подвірного (від 20.01.2022 вх № К112вн-12) 
щодо розгляду депутатського звернення І. Кравець.
22. Різне

Голова постійної комісії Назарій СУМАЛО 
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