
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності 
та військових формувань

ПРОТОКОЛ № 21
від 13 січня 2022 року

Засідання розпочалося о 14.00 
Засідання закінчилось о 14.45
Присутні:
Н. Сумало, 
П. Ткачук.

Вітсутні: 
Е. Леонов.

Запрошені:
М. Курус – начальник відділу оборонної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами департаменту з питань цивільного захисту 
Львівської облдержадміністрації.
А. Луньков – помічник депутата Львівської обласної ради П. Ткачука.
В. Курко – командир 103 бригади сил територіальної оборони.
В. Провозін – начальник 58 будинку офіцерів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформує: Н. Сумало.
2. Про лист ректора Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності М. Коваля (від 21.12.2021 вх № 02-8607) щодо передбачення 
коштів для придбання захисного одягу пожежного та апарат захисту органу 
дихання на стисненому повітрі у 2022 році в рамках Комплексної програми 
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало, І. Туз.
3. Про лист тво командира військової частини А2556 Д. Левковича (від 
22.12.2021 вх № 02-8678) щодо передбачення коштів для закупівлі рацій та 
спортивного інвентарю у 2022 році в рамках Комплексної програми «Безпечна 
Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало, І. Туз.
4. Про лист начальника 11 комендатури охорони та обслуговування військової 
частини А0780 Р. Федоришина (від 22.12.2021 вх № 02-8679) щодо 
передбачення коштів для сприяння матеріально-технічного забезпечення в/ч 
А0780 у 2022 році в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 
2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало, І. Туз.



5. Про лист начальника Західного територіального управління Національної 
гвардії України О. Набока (від 23.12.2021 вх № 02-8703) щодо передбачення 
коштів для потреб розвитку інфраструктури військового містечка, проведення 
капітального ремонту казарми № 1 патрульної роти в/ч 3002 НГУ у 2022 році 
в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало, І. Туз.
6. Про лист командира військової частини 3002 НГУ С. Шуляка (від 
04.01.2022 вх № 02-49) щодо передбачення коштів для матеріально технічної 
підтримки підрозділів в/ч 3002 НГУ у 2022 році в рамках Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
7. Про лист командира військової частини А1145-Л О. Коробейника (від 
04.01.2022 вх № 02-46) щодо передбачення коштів для проведення поточного 
ремонту навчально-тренувальної бази в/ч А1145-Л у 2022 році в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало, І. Туз.
8. Про лист командира військової частини А2736 В. Козакевича (від 
06.01.2022 вх № 02-91) щодо передбачення коштів для придбання майна, 
автозапчастин комплектуючих та майна забезпечення поточної 
життєдіяльності автомобільної служби у 2022 році в рамках Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало, І. Туз.
9. 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.
10. Про лист Стрийського міського голови О. Канівця (від 10.01.2022 вх № 02-
107) щодо передбачення коштів на придбання та встановлення системи 
відеоспостереження для Стрийської ТГ в рамках Комплексної програми 
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало.
11. Про розгляд протокольного доручення за підсумками засідання президії 
від 13.12.2021 (ПДВн-113 від 16.12.2021) .
11.1. 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. 
12. Про лист начальника територіального управління Державної судової 
адміністрації у Львівській області В. Дейнеки (від 21.12.2021 вх № 02-8610) 
щодо формування та затвердження списку присяжних для Радехівського 
районного суду Львівської області.
Інформує: Н. Сумало.
13. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації А. Годика (від 30.12.2021 вх № 02-8846) щодо виконання 
рішення Львівської обласної ради від 7.10.2021 року № 228 «Про інформацію 
Львівської обласної державної адміністрації щодо виконання рішення 



обласної ради від 18 вересня 2018 № 745 «Про мараторій на публічне 
використання російськомовного культурного продукту на території Львівської 
області». 
Інформує: Н. Сумало.
14. Про розгляд колективної заяви жителів с. Пиняни та м. Новий Калинів 
Самбірського р-ну, Львівської обл. (від 05.01.2022 вх № 01-КО-8) щодо 
недопущення торгівлі спиртними напоями в нічний час на АЗС -17 у 
населених пунктах с. Пиняни та м. Новий Калинів.
15. Про лист голови Тернопільської обласної ради М. Головка (від 30.12.2021 
вх № 02-8832) щодо розгляду копії рішення Тернопільської обласної ради від 
15.12.2021 № 392  «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до 
Президента України Зеленського В. О., Конституційного Суду України, 
Голови Верховної Ради України Р. Стефанчука, народних депутатів України, 
обласних рад України, щодо захисту прав на недоторканість приватної 
власності у зв’язку із законопроєктом «Про систему громадського здоров’я». 
16. Про лист голови Тернопільської обласної ради М. Головка (від 30.12.2021 
вх № 02-8836) щодо розгляду копії рішення Тернопільської обласної ради від 
15.12.2021 № 386 «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до 
Президента України Зеленського В. О., Голови Верховної Ради України Р. 
Стефанчука, народних депутатів України, обласних рад України, щодо 
неприпустимості введення множинного громадянства.
17. Різне

СЛУХАЛИ 1: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало, який запропонував включити до порядку денного 
такі питання: 
- Про листа начальника Львівського прикордонного загону Західного 
регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова 
частина 2144) А. Федорчука (від 11.01.2022 вх № 02-137) щодо виділення 
коштів на придбання матеріальних засобів для потреб прикордонних 
підрозділів охорони державного кордону України.
- Про лист начальника управління – керівника регіональної координації групи 
Антитерористичного центру при УСБУ у Львівській області І. Осипчука (від 
12.01.2022 вх № 02-177) щодо виділення коштів у 2022 році на придбання 
засобів захищеного кодованого зв’язку, радіо-, аудіо-, фото-, відеообладнання 
та автомобільної техніки в рамках Комплексної програми «Безпечна 
Львівщина» на 2021-2025 роки.
- Про лист радника з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради 
І. Собенко ( вх №07вн-5 від 11.01.2022) про виконання заходів 
антикорупційної програми у IV кварталі 2021 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний у цілому.



СЛУХАЛИ 2. Про лист ректора Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності М. Коваля (від 21.12.2021 вх № 02-8607) щодо 
передбачення коштів для придбання захисного одягу пожежного та апарат 
захисту органу дихання на стисненому повітрі у 2022 році в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, М. Курус.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до 
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної 
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій 
стосовно передбачення коштів у 2022 році на придбання захисного пожежного 
одягу та апарату захисту органу дихання на стисненому повітрі Львівському 
державному університету безпеки життєдіяльності в рамках Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 3. Про лист тво командира військової частини А2556 Д. 
Левковича (від 22.12.2021 вх № 02-8678) щодо передбачення коштів для 
закупівлі рацій та спортивного інвентарю у 2022 році в рамках Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, М. Курус.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до 
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної 
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій 
стосовно передбачення коштів у 2022 році на закупівлю рацій та спортивного 
інвентарю військовій частині А2556 Міністерства оборони України в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 4. Про лист начальника 11 комендатури охорони та 
обслуговування військової частини А0780 Р. Федоришина (від 22.12.2021 вх 
№ 02-8679) щодо передбачення коштів для сприяння матеріально-технічного 
забезпечення в/ч А0780 у 2022 році в рамках Комплексної програми 
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, М. Курус.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до 
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної 
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій 
стосовно передбачення коштів у 2022 році для сприяння матеріально-
технічному забезпеченню 11 комендатури охорони та обслуговування 
військової частини А0780 Міністерства оборони України в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 5 Про лист начальника Західного територіального управління 
Національної гвардії України О. Набока (від 23.12.2021 вх № 02-8703) щодо 



передбачення коштів для потреб розвитку інфраструктури військового 
містечка, проведення капітального ремонту казарми № 1 патрульної роти в/ч 
3002 НГУ у 2022 році в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» 
на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, М. Курус.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до 
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної 
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій 
стосовно передбачення коштів у 2022 році в рамках Комплексної програми 
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки для військової частини 3002 НГУ.

СЛУХАЛИ 6. Про лист командира військової частини 3002 НГУ С. Шуляка 
(від 04.01.2022 вх № 02-49) щодо передбачення коштів для матеріально 
технічної підтримки підрозділів в/ч 3002 НГУ у 2022 році в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, М. Курус.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до 
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної 
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій 
стосовно передбачення коштів у 2022 році на капітальний ремонт казарми № 1 
патрульної роти в м. Дрогобичі та поточний ремонт навчально-тренувальної 
бази військового стрільбища в с. Раковець Львівського району в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 7. Про лист командира військової частини А1145-Л О. 
Коробейника (від 04.01.2022 вх № 02-46) щодо передбачення коштів для 
проведення поточного ремонту навчально-тренувальної бази в/ч А1145-Л у 
2022 році в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-
2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, М. Курус.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до 
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної 
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій 
стосовно передбачення коштів у 2022 році на проведення поточного ремонту 
навчально-тренувальної бази військової частини А1145-Л Міністерства 
оборони України в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 
2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 8. Про лист командира військової частини А2736 В. Козакевича 
(від 06.01.2022 вх № 02-91) щодо передбачення коштів для придбання майна, 
автозапчастин комплектуючих та майна забезпечення поточної 



життєдіяльності автомобільної служби у 2022 році в рамках Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, М. Курус.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до 
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної 
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій 
стосовно передбачення коштів у 2022 році на придбання матеріальних засобів 
для потреб військової частини А2736 Міністерства оборони України в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 9. 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.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, В. Провозін. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд даного питання на наступне засідання 
постійної комісії.

СЛУХАЛИ 10. Про лист Стрийського міського голови О. Канівця (від 
10.01.2022 вх № 02-107) щодо передбачення коштів на придбання та 
встановлення системи відеоспостереження для Стрийської ТГ в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, М. Курус.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію зазначеного листа до департаменту з питань 
цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації для 
опрацювання та підготовки відповідних пропозицій стосовно передбачення 
коштів у 2022 році на придбання та встановлення системи відеоспостереження 
для Стрийської ТГ в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 
2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 11. Про розгляд протокольного доручення за підсумками 
засідання президії від 13.12.2021 (ПДВн-113 від 16.12.2021) .
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: на виконання пункту 4 протокольного доручення за 
підсумками засідання президії від 13.12.2021 (№ ПДВн - 113 від 16.12.2021) 
інформувати постійну комісію з питань законності, депутатської етики, 
регламенту та свободи слова про відсутність пропозицій щодо внесення змін 
до Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання.



СЛУХАЛИ 11.1. Про розгляд пункту 4 протокольного доручення за 
підсумками Х чергової сесії від 21 грудня 2021 року (ПДВн-114 від 
23.12.2021).
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, М. Курус, В. Курко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати необхідність збільшення фінансового ресурсу 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки для 
належного функціонування у 2022 році системи територіальної оборони 
області та звернутися до Територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки для підготовки відповідних пропозиції щодо 
фінансування заходів територіальної оборони у 2022 році в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки. 
 

СЛУХАЛИ 12. Про лист начальника територіального управління Державної 
судової адміністрації у Львівській області В. Дейнеки (від 21.12.2021 вх № 02-
8610) щодо формування та затвердження списку присяжних для Радехівського 
районного суду Львівської області.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підготувати проєкт розпорядження «Про набір кандидатів у 
присяжні для місцевих загальних судів Львівської області» та подати на 
погодження голові обласної ради.

ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, оскільки відповідно до частини першої статті 65 
Закону України «Про судоустрій та статус суддів» присяжним може бути 
громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на 
території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, 
якщо інше не визначено законом  
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: звернутися до голи відповідної місцевої ради з проханням 
подати кандидатури на посади присяжних, відповідно до законодавства, для 
затвердження їх обласною радою в найкоротший термін.

СЛУХАЛИ 13. Про лист першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації А. Годика (від 30.12.2021 вх № 02-8846) щодо 
виконання рішення Львівської обласної ради від 7.10.2021 року № 228 «Про 
інформацію Львівської обласної державної адміністрації щодо виконання 
рішення обласної ради від 18 вересня 2018 № 745 «Про мараторій на публічне 
використання російськомовного культурного продукту на території Львівської 
області».
ВИСТУПИВ: Н. Сумало 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію про виконання рішення обласної ради від                        
18 вересня 2018 № 745 «Про мараторій на публічне використання 



російськомовного культурного продукту на території Львівської області» 
взяти до відома.

СЛУХАЛИ 14. Про розгляд колективної заяви жителів с. Пиняни та м. Новий 
Калинів Самбірського р-ну, Львівської обл. (від 05.01.2022 вх № 01-КО-8) 
щодо недопущення торгівлі спиртними напоями в нічний час на АЗС -17 у 
населених пунктах с. Пиняни та м. Новий Калинів.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію зазначеної заяви до Головного управління 
Національної поліції у Львівській області для перевірки наведених фактів і 
обставин та, у разі необхідності, вжиття заходів реагування. 

СЛУХАЛИ 15. Про лист голови Тернопільської обласної ради М. Головка 
(від 30.12.2021 вх № 02-8832) щодо розгляду копії рішення Тернопільської 
обласної ради від 15.12.2021 № 392  «Про звернення депутатів Тернопільської 
обласної ради до Президента України Зеленського В. О., Конституційного 
Суду України, Голови Верховної Ради України Р. Стефанчука, народних 
депутатів України, обласних рад України, щодо захисту прав на 
недоторканість приватної власності у зв’язку із законопроєктом «Про систему 
громадського здоров’я».
ВИСТУПИВ: Н. Сумало. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: лист голови Тернопільської обласної ради М. Головка взяти до 
відома.

СЛУХАЛИ 16. Про лист голови Тернопільської обласної ради М. Головка 
(від 30.12.2021 вх № 02-8836) щодо розгляду копії рішення Тернопільської 
обласної ради від 15.12.2021 № 386 «Про звернення депутатів Тернопільської 
обласної ради до Президента України Зеленського В. О., Голови Верховної 
Ради України Р. Стефанчука, народних депутатів України, обласних рад 
України, щодо неприпустимості введення множинного громадянства.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов, П. Ткачук. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: лист голови Тернопільської обласної ради М. Головка взяти до 
відома.

СЛУХАЛИ 17. Про листа начальника Львівського прикордонного загону 
Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України 
(військова частина 2144) А. Федорчука (від 11.01.2022 вх № 02-137) щодо 
виділення коштів на придбання матеріальних засобів для потреб 
прикордонних підрозділів охорони державного кордону України.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, М. Курус, П. Ткачук. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до 
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної 
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій 
стосовно передбачення коштів у 2022 році на придбання матеріальних засобів 
для потреб прикордонних підрозділів охорони державного кордону України в 
рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 18 Про лист начальника управління – керівника регіональної 
координації групи Антитерористичного центру при УСБУ у Львівській 
області І. Осипчука (від 12.01.2022 вх № 02-177) щодо виділення коштів у 
2022 році на придбання засобів захищеного кодованого зв’язку, радіо-, аудіо-, 
фото-, відеообладнання та автомобільної техніки в рамках Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до 
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної 
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій 
стосовно передбачення коштів у 2022 році на на придбання засобів 
захищеного кодованого зв’язку, радіо-, аудіо-, фото-, відеообладнання та 
автомобільної техніки Управлінню Служби безпеки України у Львівській 
області в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 
роки.

СЛУХАЛИ 19  Про лист радника з питань запобігання та виявлення корупції 
обласної ради І. Собенко ( вх №07вн-5 від 11.01.2022) про виконання заходів 
Антикорупційної програми у IV кварталі 2021 року
ВИСТУПИВ: Н. Сумало 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію про виконання заходів Антикорупційної програми 
у IV кварталі 2021 року взяти до відома.

20. Різне

Голова постійної комісії Назарій СУМАЛО 

Заступник голови комісії Павло ТКАЧУК
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