
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та 
військових формувань

ПРОТОКОЛ № 30
від 18 жовтня 2022 року 

(в режимі аудіо-відео конференції)
Засідання розпочалося о 12.00 
Засідання закінчилось о 13.50

Присутні:
Н. Сумало, Е. Леонов.

Відсутні:
П. Ткачук.

Запрошені:
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради;
І. Крук – начальник управління адміністративного забезпечення діяльності 
ради;
Т. Подвірний – заступник голови постійної комісії з питань інженерного, 
житловокомунального господарства, інфраструктури та паливно-
енергетичного комплексу, депутат Львівської обласної ради;
А. Луньков – помічник депутата Львівської обласної ради;
О. Шульга – начальник відділу державного нагляду (контролю) у Львівській 
області Державної Служби України з безпеки на транспорті;
О. Щур – директор Асоціації «Міжнародних сил спеціальних операцій».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
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 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. 
10. 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.

СЛУХАЛИ: 1: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало, запропонував прийняти порядок за основу та в 
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний в цілому.

СЛУХАЛИ: 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).
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Т. Подвірний, О. Шульга, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 2.1. На виконання пункту 5 протокольного доручення 
рекомендувати постійній комісії з питань інженерного, житлово-комунального 
господарства, інфраструктури та паливно-ергетичного комплексу обласної 
ради: про необхідність облаштування зон сервісного обслуговування на 
міжнародних пунктах пропуску на кордоні з ЄС; спільно з профільними 
постійними комісіями обласної ради підготувати проєкт звернення до 
центральних органів влади щодо змін до законодавства для розвитку 
прикордонної інфраструктури з подальшим винесенням на розгляд сесії 
обласної ради.
2.2. У разі надходження звернень про неправомірні дії осіб, що відповідають 
за рух черги вантажного автотранспорту перед міжнародними пунктами 
пропуску, вживатиме необхідних заходів реагування та скеровуватиме 
звернення за належністю до правоохоронних органів згідно з чинним 
законодавством.



СЛУХАЛИ 3.  Про розгляд протокольного доручення за підсумками ХIV 
чергової сесії від 20 вересня 2022 року (від 26.09.2022 вх № ПДСвн-3).
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов, Я. Гасяк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 3.1. на виконання пункту 1 протокольного доручення:
- проєкт звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо доцільності ухвалення проєкту постанови Верховної Ради України «Про 
Декларацію Верховної Ради України про надання незалежності поневоленим 
московією народам і країнам» взяти до відома та рекомендувати постійній 
комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових 
дій доповнити зазначений проєкт звернення таким абзацом «Враховуючи 
наведене, ми, депутати Львівської обласної ради, просимо Верховну Раду 
України звернутися до Організації Об’єднаних Націй, Європейського 
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської 
Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї 
ГУАМ, національних парламентів держав світу із закликом про послідовну 
підтримку поневолених московією народів у реалізації ними права на 
самовизначення; про посилення всебічної підтримки України в її перемозі над 
російськими окупантами з подальшою деімперіалізацією російської федерації 
та деколонізацією народів, що приєднані та утримуються в її складі».
  
3.2. На виконання пункту 3 протокольного доручення: 
- підтримати необхідність підготовки проєкту Комплексної програми 
матеріально-технічного забезпечення військових частин територіальної 
оборони Збройних Сил України 
- скерувати листа до департаменту з питань цивільного захисту Львівської 
обласної військової адміністрації (І. Туз) для напрацювання проєкту 
відповідної програми.

СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати питання 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 та скерувати копію листа до Львівської обласної військової адміністрації 
для розгляду та прийняття відповідного рішення з порушеного питання.

СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов, А. Луньков.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо передачі «Львівського обласного 
центру медико-санітарної експертизи» в оперативне управління Національної 
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та скерувати 
копію листа до постійної комісії з питань комунального майна (М. Седіло) для 
подальшого прийняття рішення та надання відповіді заявнику.

СЛУХАЛИ:6  Про лист командувача Медичних сил Збройних сил України              
Т. Остащенко (від 19.09.2022 вх. № 2376) щодо передачі приміщень в сферу 
управління Міністерства оборони України.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: перенести розгляд даного питання на наступне засідання 
комісії.

СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ 7.1. Підтримати пропозицію щодо передачі тиру на території 
Регіонального ландшафтного парку «Знесіння» у комунальну власність та 
введення його в експлуатацію.
7. 2. За належністю інформувати постійну комісію з питань комунального 
майна (М. Седіло).
 
СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: у встановленому порядку підготувати проєкт розпорядження 
голови обласної ради «Про оголошення конкурсу щодо обрання представника 
громадськості до складу поліцейської комісії Управління поліції охорони у 
Львівській області».

СЛУХАЛИ: 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.



ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: у встановленому порядку підготувати проєкт розпорядження 
голови обласної ради «Про оголошення конкурсу щодо обрання представника 
громадськості до складу поліцейської комісії Головного управління 
Національної поліції у Львівській області». 

СЛУХАЛИ: 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. 
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати звернення П. Івченка до Львівського обласного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки для розгляду 
та надання пропозицій щодо вирішення порушеного питання.

СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов О. Щур.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2 «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформувати О. Щура про те, що постійна комісія не заперечує 
щодо його присутності на засіданні комісії, оскільки відповідно до пункту 
3. 16 Положення про постійну комісію з питань правоохоронної 
антикорупційної діяльності та військових формувань, затвердженого 
рішенням обласної ради від 16.02.2021 № 40, на засіданні постійної комісії 
мають право бути присутніми помічник депутата обласної ради, представники 
засобів масової інформації та громадськості.

Голова постійної комісії Назарій СУМАЛО

Секретар постійної комісії Едуард ЛЕОНОВ


