
Львівська обласна рада
Порядок денний № 23

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

15.02.2022 року                  12.00                     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 розгляд доручення голови обласної ради І. Гримак (від 14.02.2022                
№ Д-8) стосовно питання про заслуховування інформації щодо стану 
готовності територіальної оборони Львівської області. 
3. Про листи командира військової частини А7031 В. Курка (від 09.02.2022 вх 
№ 02-773, від 10.02.2022 вх № 02-794) щодо виділення коштів для потреб 
штабів зони та районів ТрО та військових частини ТрО. 
Інформує: В. Курко
4. Про лист командира військової частини А 2847 І. Величка (від 01.02.2022 вх 
№ 02-624) щодо передбачення коштів для відновлення спеціального 
озброєння та військової техніки в/ч А2847 у 2022 році в рамках Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
5. Про лист командира військової частини А 4623 В. Брагіна (від 01.02.2022 вх 
№ 02-625) щодо передбачення коштів для придбання майна ракетно-
артелерійського озброєння в/ч А4623 у 2022 році в рамках Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
6. Про лист командира військової частини А4324 С. Симітка (від 02.02.2022 вх 
№ 02-652) щодо передбачення коштів для придбання запасних частин та 
проведення ремонту для автомобільної техніки в/ч А4324 у 2022 році в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
7. Про лист командира військової частини А0510 М. Гав’юка (від 10.02.2022 
вх № 02-797) щодо передбачення коштів для придбання придбання 
малоцінних предметів, лабораторного обладнання та для поточного ремонту й 
технічного обслуговування автомобільної техніки у 2022 році в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
8. Про лист голови постійної комісії з питань охорони здоров’я та материнства 
А. Ярмоли (від 31.01.2022 вх № К105 вн-6) щодо розгляду листа начальника 
медичної служби Військового госпіталю НГУ (в/ч 3080) Н. Стефанів стосовно 
щодо передбачення коштів для облаштування централізованої системи кисне 
постачання у 2022 році.
9. Про лист командира військової частини А2418 Кінологічний навчальний 
центр ДПСУ Р. Сащука (від 08.02.2022 вх № 02-743) щодо передбачення 



коштів для придбання будівельних матеріалів з метою облаштування місць 
утримання службових собак у 2022 році. 
10. Про лист начальника Головного управління Національної поліції у 
Львівській області О. Шляховського (від 07.02.2022 вх № 02-727) щодо 
звернення до керівників торговельно-розважальних центрів з метою 
встановлення на їхніх об’єктах засобів відеоспостереження.
11. Про листи голови громадської ради при Львівській обласній державній 
адміністрації А. Болюбаша (від 02.02.2022 вх № 02-660, вх № 02-647) щодо 
надання можливості представникам Громадської ради при ЛОДА брати участь 
у засіданнях постійної комісії без права голосу.
12. Про розгляд депутатського звернення депутата Червоноградської районної 
ради, заступника голови Червоноградської районної ради Н. Кохан (від 
03.02.2022 вх № 02-679) щодо належного поховання померлих, створення 
рівних умов для поховання померлих на кладовищі с. Сілець та вжиття 
заходів щодо усунення зловживань.
13. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення до Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо забезпечення належного фінансування та 
ресурсного забезпечення Сил територіальної оборони Збройних сил України» 
№ 528-ПР від 08.02.2022 (Д-17вн-30 від 08.02.2022)    
13. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення до Президента України В. 
Зеленського, Голови Служби безпеки України І. Баканова, Генерального 
прокурора України І. Венедіктової, Міністра внутрішніх справ України Д. 
Монастирського, виконуючого обов’язки Директора Державного бюро 
розслідувань О. Сухачова щодо необхідності посилення боротьби з 
колаборантами». № 543-ПР  від 10.02.2022  (Д-17вн-35 від 09.02.2022).
14. Про розгляд заяв В. Нагірного (від 04.02.2022 вх № 01-Н-211, від 
09.02.2022 вх № 01-Н-253) щодо порушених у заявах питань.

15. Різне

Голова постійної комісії Назарій СУМАЛО 
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