
Львівська обласна рада
Порядок денний № 24

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

07.04.2022 року                  14.00                     326 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.
2. Про розгляд протокольного доручення за підсумками ХI позачергової сесії 
від 16 лютого 2022 року (ПДСвн-1 від 18.02.2022).
3. Про розгляд депутатського звернення депутата обласної ради О. Ганущина 
(від 24.02.2022 вх № Д-17вн-60) щодо збільшення фінансування Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина».
4. Про депутатське звернення депутата обласної ради В. Андрейка (від 
22.02.2022 вх № Д-17вн-52) щодо передбачення коштів для в/ч А4138 у 2022 
році в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 
роки.
5. Про лист командира військової частини А1277 М. Шайноги (від 21.02.2022 
вх № 02-1033) щодо передбачення коштів для капітального ремонту 
приміщень та підтримання обороноздатності в/ч А1277 у 2022 році в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
6. Про лист командира військової частини А1108 О. Дідіченка (від 21.02.2022 
вх № 02-1035) щодо передбачення коштів для сприяння матеріально-
технічному забезпеченню в/ч А1108 у 2022 році в рамках Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
7. Про лист начальника Західного територіального управління внутрішнього 
аудиту Ю. Ніколка (від 22.02.2022 вх № 02-1089) щодо аудиту діяльності в/ч 
А4623.
8. Про лист голови Рівненської обласної державної адміністрації В. Коваля та 
Голови Рівненської обласної ради С. Кондрачука (від 18.02.2022 вх № 02-995) 
щодо виділення іншої субвенції обласному бюджету Рівненської області на 
співфінансування заходів та роботи з територіальної оборони.
9. Про лист голови ГО «Західний Терен» С. Бевза (від 17.02.2022 вх № 02-977) 
щодо проведення відкритих вишколів для цивільного населення в рамках 
програм «Не панікуй! Готуйся!».
10. Про лист начальника Територіального управління Державної судової 
адміністрації у Львівській області В. Дейнеки (від 14.02.2022 вх № 02-864) 
щодо формування та затвердження списку присяжних для Перемишлянського 
районного суду Львівської області.



11. Про заяву гр. Р. Шпак (від 18.02.2022 вх № 01-Ш-341) щодо розгляду 
заяви про прийняття її до складу присяжних Радехівського районного суду.
12. Про заяву гр. В. Нагірного (від 15.02.2022 вх № 01-Н-294) щодо 
порушених у заяві питань.
13. Про звернення гр. М. Волошина (від 23.02.2022 вх. № 01-В-372) щодо 
організації заходів на збір коштів від громадян, підприємців на озброєння 
армії.
14. Про лист голови Тернопільської обласної ради М. Головка (від 16.02.2021 
вх № 02-940) щодо розгляду копії рішення Тернопільської обласної ради від 
15.02.2022 № 439 «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до 
Президента України Зеленського В. О., Голови Верховної Ради України                   
Р. Стефанчука, Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А. народних депутатів 
України, обласних рад України, громадян України, щодо відсічі московської 
агресії».
15. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення до Президента України, 
Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, Міністра оборони 
України, Секретаря ради національної безпеки і оборони України стосовно 
актуальності загрози широкомасштабної воєнної агресії Російської Федерації 
проти України та невідкладних заходів щодо функціонування органів 
державного управління (місцевого самоврядування) в умовах агресії.
16. Про лист в.о. начальника управління майном спільної власності Т. Зозулі 
(від 18.02.2022 вх № 8) щодо інформування стосовно проведення робочих 
зустрічей з відповідальними особами закладів охорони здоров’я за напрямком 
цивільного захисту населення.
17. Різне

Голова постійної комісії Назарій СУМАЛО 
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