
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та 
військових формувань

ПРОТОКОЛ № 25
від 10 травня 2022 року

(в режимі аудіо-відео конференції)

Засідання розпочалося о 14.00 
Засідання закінчилось о 14.30

Присутні:
Н. Сумало, П. Ткачук, Е. Леонов.

Запрошені:
В. Риб’як – головний спеціаліст відділу оборонної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами департаменту з питань цивільного захисту 
Львівської облдержадміністрації;
А. Луньков – помічник депутата Львівської обласної ради П. Ткачука.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд протокольного доручення робочої наради з головами постійних 
комісій Львівської обласної ради від 6 квітня 2022 року (ПДВн-4 від 08.04.2022) 
щодо напрацювання пропозицій у відповідних галузях з метою розробки 
Стратегії щодо адаптації базових галузей Львівщини до умов воєнного стану та в 
післявоєнний період.
2.1 Про розгляд депутатського звернення депутата обласної ради П. Ткачука (від 
03.05.2022 вх № Д-17вн-66) щодо пропозицій до Стратегії з визначенням 
пріоритетних заходів у забезпеченні сфери безпеки і оборони Львівщини. 
3. Про лист командира військової частини А7392 В. Косопуда (від 13.04.2022 вх 
№ 02-1274) щодо надання автомобільної техніки.
4. Про розгляд заяви гр. Л. Боднарчук (від 13.04.2022 вх № 01-Б-457) щодо 
прийняття її до складу присяжних Радехівського районного суду.
5. Про розгляд заяви гр. В. Літинського (від 15.04.2022 вх № 01-Л-464) щодо 
прийняття його до складу присяжних Радехівського районного суду.
6. Про розгляд заяви гр. В. Манчура (від 15.04.2022 вх № 01-М-463) щодо 
прийняття його до складу присяжних Радехівського районного суду.
7. Про розгляд заяви гр. Є. Шуптара (від 26.04.2022 № 01-Ш-471) щодо 
підготовки листа до Кам’янка-Бузького районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки.
8. Різне.



СЛУХАЛИ 1: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний у цілому.

СЛУХАЛИ 2. Про розгляд протокольного доручення робочої наради з головами 
постійних комісій Львівської обласної ради від 6 квітня 2022 року (ПДВн-4 від 
08.04.2022) щодо напрацювання пропозицій у відповідних галузях з метою 
розробки Стратегії щодо адаптації базових галузей Львівщини до умов воєнного 
стану та в післявоєнний період.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: у пропозиціях до Стратегії визначити пріоритетні заходи у 
забезпеченні сфери безпеки і оборони Львівщини, і, відповідно, основні зусилля 
зосередити на:

1) фінансуванні та забезпеченні заходів національного спротиву 
(територіальна оборона, підготовка громадян до національного спротиву);

2) фінансуванні витрат виконання завдань військовими частинами, 
підрозділами та з’єднаннями з метою забезпечення військової безпеки та 
оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф;

3) фінансуванні відновлення пошкодженої (знищеної) в ході бойових 
дій військової інфраструктури та техніки;

4) фінансуванні заходів безпеки та заходів антитерористичного 
забезпечення, які здійснюються органами Національної поліції та іншими 
правоохоронними органами (система відеоспостереження, безпека у 
кіберпросторі, антитерористичний центр);

5) фінансуванні створення пожежної охорони територіальних громад; 
6) фінансуванні оновлення системи оповіщення та створення 

(відновлення) системи обладнаних сховищ від засобів масового ураження.
Фінансування вказаних пріоритетних заходів в межах Стратегії для 

забезпечення безпеки області пропонувати проводити в межах Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки із значним збільшенням 
обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Комплексної програми.

СЛУХАЛИ 2.1 Про розгляд депутатського звернення депутата обласної ради                 
П. Ткачука (від 03.05.2022 вх № Д-17вн-66) щодо пропозицій до Стратегії з 
визначенням пріоритетних заходів у забезпеченні сфери безпеки і оборони 
Львівщини. 
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати зазначені у депутатському зверненні пропозиції до 
Стратегії.

СЛУХАЛИ 3. Про лист командира військової частини А7392 В. Косопуда (від 
13.04.2022 вх № 02-1274) щодо надання автомобільної техніки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, Е. Леонов.



ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати порушене у листі питання стосовно надання 
автомобільної техніки для військової частини А7392.

СЛУХАЛИ 4. Про розгляд заяви гр. Л. Боднарчук (від 13.04.2022 вх № 01-Б-457) 
щодо прийняття її до складу присяжних Радехівського районного суду.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати кандидатуру Л. Боднарчук до списку присяжних для 
Радехівського районного суду Львівської області, і в подальшому винести  
порушене питання на розгляд сесії обласної ради.

СЛУХАЛИ 5. Про розгляд заяви гр. В. Літинського (від 15.04.2022 вх № 01-Л-
464) щодо прийняття його до складу присяжних Радехівського районного суду.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати кандидатуру В. Літинського до списку присяжних для 
Радехівського районного суду Львівської області, і в подальшому винести  
порушене питання на розгляд сесії обласної ради.

СЛУХАЛИ 6. Про розгляд заяви гр. В. Манчура (від 15.04.2022 вх № 01-М-463) 
щодо прийняття його до складу присяжних Радехівського районного суду.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати кандидатуру В. Манчура до списку присяжних для 
Радехівського районного суду Львівської області, і в подальшому винести  
порушене питання на розгляд сесії обласної ради.

СЛУХАЛИ 7. Про розгляд заяви гр. Є. Шуптара (від 26.04.2022 № 01-Ш-471) 
щодо підготовки листа до Кам’янка-Бузького районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати заяву Є. Шуптара до Львівського районного 
територіального центру комплектації та соціальної підтримки для розгляду по 
суті.

Голова постійної комісії Назарій СУМАЛО

Секретар постійної комісії Едуард ЛЕОНОВ
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