
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та 
військових формувань

ПРОТОКОЛ № 33
від 2 лютого 2023 року 

(в режимі аудіо-відео конференції)

Засідання розпочалося о 12.00 
Засідання закінчилось о 12.35

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»;
І. Яремко – представниця громадського формування з охорони громадського 
порядку в місті Львові «Народна Самооборона»;
Р. Гоменюк – директор благодійного фонду «Легіон світла».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд листа керівника громадського формування «Народна 
Самооборона Львівщини» В. Веремчука (від 25.01.2023 № 02-158) щодо 
визначення предстаника Яремко Ірини Володимирівни до складу поліцейської 
комісії Головного управління Національної поліції у Львівській області.
3. Про розгляд листа керівника благодійного фонду «Легіон світла»                           
Р. Гоменюка (від 26.01.2023 вх. № 02-176) щодо визначення його 
представником  до складу поліцейської комісії Управління поліції охорони у 
Львівській області.

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 листа керівника громадського формування 
«Народна Самооборона Львівщини» В. Веремчука (від 25.01.2023 № 02-158) 
щодо визначення предстаника Яремко Ірини Володимирівни до складу 
поліцейської комісії Головного управління Національної поліції у Львівській 
області.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, Е. Леонов, І. Яремко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ: підтримати кандидатуру Яремко Ірини Володимирівни на 
обрання до складу поліцейської комісії Головного управління Національної 
поліції України у Львівській області та винести порушене питання на розгляд 
чергової сесії обласної ради для прийняття остаточного рішення.

СЛУХАЛИ 3.  Про розгляд листа керівника благодійного фонду «Легіон 
світла» Р. Гоменюка (від 26.01.2023 вх. № 02-176) щодо визначення його 
представником до складу поліцейської комісії Управління поліції охорони у 
Львівській області.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук,  Е. Леонов, Р. Гоменюк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати  кандидатуру Гоменюка Романа Васильовича на 
обрання до складу поліцейської комісії Управління поліції охорони у 
Львівській області та винести порушене питання на розгляд чергової сесії 
обласної ради для прийняття остаточного рішення.

Голова постійної комісії Назарій СУМАЛО

Секретар постійної комісії Едуард ЛЕОНОВ


