
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та 
військових формувань

ПРОТОКОЛ № 32
від 20 січня 2023 року 

(в режимі аудіо-відео конференції)

Засідання розпочалося о 12.00 
Засідання закінчилось о 12.50

Присутні:
Н. Сумало, П. Ткачук, 
Е. Леонов (в режимі аудіо-відео конференції).

Запрошені:
А. Луньков – помічник депутата Львівської обласної ради;
О. Щур – директор Асоціації «Міжнародних сил спеціальних операцій».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд пункту 1 протокольного доручення за підсумками засідання 
президії від 18 листопада 2022 року (№ПДВн-3 від 22.11.2022). 
3. Про розгляд пункту 2, 4 протокольного доручення за підсумками XV 
чергової сесії від 29 листопада 2022 року (№ ПДСвн-4 від 01.12.2022).
4. Про розгляд доручення голови обласної ради І. Гримак (від 30.12.2022 вх. 
№ Д-125) щодо переліку основних питань пленарних засідань, які 
пропонуватимуться на розгляд обласної ради в першому півріччі 2023 року.
5. Про розгляд листа начальника Львівської обласної військової адміністрації                        
М. Козицького (від 08.12.2022 № 02-3461) щодо розгляду інформації про 
затверджені показники обласного бюджету на 2023 рік.
6. Про розгляд листа начальника Головного управління Державної міграційної 
служби України у Львівській області Ю. Татомира ( від 03.01.2023 вх № 02-
25) щодо виділення з обласного бюджету коштів на проведення поточного 
ремонту приміщення за адресою: м. Червоноград, вул. В. Івасюка.
7. Про розгляд листа начальника Головного управління державної міграційної 
служби України у Львівській області Ю. Татомира ( від 03.01.2023 вх № 02-
26) щодо виділення коштів в рамках «Комплексної програми Безпечна 
Львівщина» на 2021-2025 роки для реалізації заходів Головного управління 
Державної міграційної служби України у Львівській області.
8. Про розгляд листа начальника Головного управління Національної поліції у 
Львівській області О. Шляховського (від 11.01.2023 вх. № 02-56) щодо 
виділення коштів для будівництва розплідника для службових собак по вул. 
Збиральна в промзоні Сигнівка у м. Львові в рамках «Комплексної програми 
Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.



9. Про лист радника з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради 
І. Собенко (12.01.2023 вх. № 07вн-3) про виконання заходів антикорупційної 
програми за II півріччя 2022 року.
10. Про розгляд листа секретаря Ходорівської міської ради М. Гавінської (від 
05.01.2023 вх. № 02-22) щодо рішення Ходорівської міської ради від 
20.12.2022  № 24471 «Про підтримку рішення № 401 Львівської обласної ради 
ХVI чергової сесії VIII скликання від 20.09.2022».
11. Про розгляд рішення Тернопільської обласної ради О. Головка (від 
05.01.2023 вх. № 02-30) щодо звернення депутатів Тернопільської обласної 
ради до Президента України Зеленського В. О., Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо підтримки на державному рівні участі 
областей України в проєктах ініціативи Тримор’я (об’єднання країн 
Центральної Європи від Балтійського до Чорного і Адріатичного морів) як 
одного з важливих шляхів поглиблення інтеграції України у Європейський 
простір. 
12. Про розгляд листа голови Тернопільської обласної ради О. Головка 
(від05.01.2023 вх. № 02-34) щодо рішення Тернопільської обласної ради від 
21.12.2022 № 623 «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до 
Президента України Зеленського В. О. щодо присвоєння легендарному 
командиру добровольчого підрозділу «ОДЧ Карпатська Січ» Куцину Олегу 
Івановичу звання Герой  України  (посмертно)».
13. Про розгляд листа-відповіді заступника голови комітету з питань 
економічного розвитку Верховної Ради України Д. Кисилевського (від 
06.12.2022 вх. № 02-3407) щодо звернення Львівської обласної ради стосовно 
необхідності внесення змін у законодавство в частині тимчасового 
призупинення вимог до ступеня локалізації закупівлі товарів, які необхідні 
для задоволення потреб сил оборони України на період дії воєнного стану 
(рішення обласної ради від 29.11.2022 № 442, додаток № 7).

СЛУХАЛИ: 1: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало, запропонував прийняти порядок за основу та в 
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний в цілому.

СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд пункту 1 протокольного доручення за підсумками 
засідання президії від 18 листопада 2022 року (№ПДВн-3 від 22.11.2022).
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома у зв’язку з відсутністю в компетенції постійної 
комісії об’єктів нерухомого майна згаданих у проєкті рішення.

СЛУХАЛИ 3.  Про розгляд пункту 2, 4 протокольного доручення за 
підсумками XV чергової сесії від 29 листопада 2022 року (№ ПДСвн-4 від 
01.12.2022).
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ: на виконання пункту 2 протокольного доручення:
звернутися до управління майном спільної власності стосовно надання 
пропозицій щодо питання про створення Ресурсного центру Сил 
територіальної оборони Львівської області на базі комунальних підприємств, 
закладів та установ Львівської обласної ради;
повторно повернутись до розгляду питання про створення Ресурсного центру 
Сил територіальної оборони Львівської області на базі комунальних 
підприємств, закладів та установ Львівської обласної ради після отримання 
пропозицій від управлінням майном спільної власності.  

пункт 4 протокольного доручення про звернення до урядів держав – членів 
Європейськогог Союзу та НАТО, а також інших міжнародних організацій 
щодо підтримки надання Україні статусу членства в ЄС та НАТО взяти до 
відома.

СЛУХАЛИ: 4 Про розгляд доручення голови обласної ради (від 30.12.2022 
вх. № Д-125) щодо переліку основних питань пленарних засідань, які 
пропонуватимуться на розгляд обласної ради в I півріччі 2023 року.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: подати на розгляд обласної ради в I півріччі 2023 року питання 
Про обрання представників від громадськості до складу поліцейських комісій 
територіальних органів поліції Львівської області; Про інформацію керівника 
Львівської обласної прокуратури про стан законності, боротьби із 
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на 
території Львівської області у 2022 році; Про інформацію начальника 
Головного управління Національної поліції у Львівській області про стан 
законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та 
результати діяльності на території Львівської області у 2022 році.

СЛУХАЛИ: 5 Про розгляд листа начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького (від 08.12.2022 № 02-3461) щодо розгляду 
інформації про затверджені показники обласного бюджету на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:6  Про розгляд листа начальника Головного управління 
Державної міграційної служби України у Львівській області Ю. Татомира ( від 
03.01.2023 вх № 02-25) щодо виділення з обласного бюджету коштів на 
проведення поточного ремонту приміщення за адресою: м. Червоноград, вул. 
В. Івасюка,12.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати за належністю копію листа до 
управління майном спільної власності Львівської обласної ради для розгляду 
та прийняття рішення з порушеного питання.

СЛУХАЛИ: 7 Про розгляд листа начальника Головного управління 
державної міграційної служби України у Львівській області Ю. Татомира ( від 
03.01.2023 вх № 02-26) щодо виділення коштів в рамках Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки для реалізації заходів 
Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській 
області.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, Е. Леонов. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію листа до Львівської обласної 
військової адміністрації для розгляду та прийняття відповідного рішення з 
порушеного питання.

СЛУХАЛИ: 8 Про розгляд листа начальника Головного управління 
Національної поліції у Львівській області О. Шляховського (від 11.01.2023 вх. 
№ 02-56) щодо виділення коштів для будівництва розплідника для службових 
собак по вул. Збиральна в промзоні Сигнівка у м. Львові в рамках 
«Комплексної програми Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію листа до Львівської обласної 
військової адміністрації для розгляду та прийняття відповідного рішення з 
порушеного питання.

СЛУХАЛИ: 9. Про лист радника з питань запобігання та виявлення корупції 
обласної ради І. Собенко (12.01.2023 вх. № 07вн-3) про виконання заходів 
антикорупційної програми за II півріччя 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ 10. Про розгляд листа секретаря Ходорівської міської ради                                  
М. Гавінської (від 05.01.2023 вх. № 02-22) щодо рішення Ходорівської міської 
ради від 20.12.2022  № 24471 «Про підтримку рішення № 401 Львівської 
обласної ради ХVI чергової сесії VIII скликання від 20.09.2022».
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ 11. Про розгляд рішення Тернопільської обласної ради                             
М. Головка (від 05.01.2023 вх. № 02-30) щодо звернення депутатів 
Тернопільської обласної ради до Президента України Зеленського В. О., 



Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки на 
державному рівні участі областей України в проєктах ініціативи Тримор’я 
(об’єднання країн Центральної Європи від Балтійського до Чорного і 
Адріатичного морів) як одного з важливих шляхів поглиблення інтеграції 
України у Європейський простір. 
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: рішення Тернопільської обласної ради взяти до відома.
 
СЛУХАЛИ 12. Про розгляд листа голови Тернопільської обласної ради                    
М. Головка (від05.01.2023 вх. № 02-34) щодо рішення Тернопільської 
обласної ради від 21.12.2022 № 623 «Про звернення депутатів Тернопільської 
обласної ради до Президента України Зеленського В. О. щодо присвоєння 
легендарному командиру добровольчого підрозділу «ОДЧ Карпатська Січ» 
Куцину Олегу Івановичу звання Герой  України  (посмертно)».
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома у зв’язку з прийняттям «Звернення 
до Президента України щодо надання легендарному командиру 
добровольчого підрозділу «ОДЧ Карпатська Січ» Куцину Олегу Івановичу 
звання Героя України (посмертно)»  (додаток № 8 до рішення Львівської 
обласної ради від 20.09.2022 № 417.)

СЛУХАЛИ 13. Про розгляд листа-відповіді заступника голови комітету з 
питань економічного розвитку Верховної Ради України Д. Кисилевського (від 
06.12.2022 вх. № 02-3407) щодо звернення Львівської обласної ради стосовно 
необхідності внесення змін у законодавство в частині тимчасового 
призупинення вимог до ступеня локалізації закупівлі товарів, які необхідні 
для задоволення потреб сил оборони України на період дії воєнного стану 
(рішення обласної ради від 29.11.2022 № 442, додаток № 7).
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: лист - відповідь взяти до відома у зв’язку з прийняттям 
Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 №1495 «Про внесення 
змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг 
для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на 
період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з 
дня його припинення або скасування».

Голова постійної комісії Назарій СУМАЛО

Секретар постійної комісії Едуард ЛЕОНОВ


