
Львівська обласна рада
Порядок денний № 30

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

18.10.2022 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.
2. Про розгляд протокольного доручення за підсумками робочої зустрічі з 
перевізниками, які здійснюють міжнародні вантажні перевезеня від 31.08.2022 
(від 15.09.2022 вх № ПДВн-15).
3. Про розгляд протокольного доручення за підсумками ХIV чергової сесії від 
20 вересня 2022 року (від 26.09.2022 вх № ПДСвн-3).
4. Про лист начальника Головного управління Державної служби з 
надзвичайних ситуацій у Львівській області Ю. Кагітіна (від 27.09.2022 вх. № 
02-2457) щодо передбачення в обласному бюджеті на 2023 рік фінансування 
на заходи Головного управління ДСНС у Львівській області в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
5. Про лист начальника Національної академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного П. Ткачука (від 07.10.2022 вх. № 02-2593) щодо  
передачі «Львівського обласного центру медико-санітарної експертизи» в 
оперативне управління Національної академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного.
6. Про лист командувача Медичних сил Збройних сил України Т. Остащенко 
(від 19.09.2022 вх. № 02-2376) щодо передачі приміщень в сферу управління 
Міністерства оборони України.
7. Про лист керівника школи «Воїн Самооборони Львова» З. Іванків (від 
04.10.2022 вх. № 02-2531) щодо передачі тиру на території Регіонального 
ландшафтного парку «Знесіння» у комунальну власність та введення його в 
експлуатацію.
8. Про лист начальника Управління поліції охорони у Львівський області                     
І. Гули (від 04.10.2022 вх. № 02-2530) щодо визначення представника 
громадськості до складу поліцейської комісії Управління поліції охорони у 
Львівській області.
9. Про лист начальника Головного управління Національної поліції у 
Львівській області О. Шляховського (від 17.10.2022 вх. № 02-2695) щодо 
визначення представника громадськості до складу поліцейської комісії 
Головного управління Національної поліції у Львівській області.
10. Про звернення П. Івченка (від 03.10.2022 вх. № 01-І-677) щодо проблем 
військовозобов’язаних, які стоять на обліку призовників, та відновлення 
роботи призовної комісії. 



11. Про лист директора асоціації «Міжнародних сил спеціальних операцій»               
О. Щура (від 29.09.2022 вх. № 02-2502) щодо залучення його до роботи 
постійної комісії з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та 
військових формувань обласної ради.
12. Різне

Голова постійної комісії Назарій СУМАЛО 


