
Львівська обласна рада
Порядок денний № 28

засідання постійної комісії з питань правоохоронної, антикорупційної 
діяльності та військових формувань

25.08.2022 року                  12.00                     326 каб.

Склад постійної комісії:
Сумало Назарій Михайлович – голова постійної комісії;
Ткачук Павло Петрович – заступник голови постійної комісії;
Леонов Едуард Володимирович – секретар постійної комісії.

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про лист першого заступника голови Львівської військової адміністрації             
А. Годика (від 04.08.2022 вх № 02-1983) щодо розгляду узагальненої 
інформації про стан виконання у I півріччі 2022 року обласних цільових 
програм.
3. Про пункт 2 прокольного доручення за підсумками апаратної наради від                
18 липня 2022 року (від 19.07.2022 вх № ПДВн-10) щодо надання пропозицій 
та зауважень до проєкту Концепції адаптації базових галузей економіки до 
умов воєнного стану та на післявоєнний період. 
4. Про лист начальника Головного управління Національної поліції у 
Львівській області О. Шляховського (від 18.07.2022 вх № 02-1830) щодо 
дофінансування проєкту міжнародно технічної допомоги у рамках 
Регіональної програми з міжнародного та транскордонного співробітництва, 
європейської інтеграції на 2021-2025 роки.
5. Про лист голови правління ВАТ «Укравтобуспром» Л. Крайника (від 
10.08.2022 вх № 02-2042) щодо пропозиції виділення коштів на придбання 
автомобілів – баггі «Мамай» для підрозділів ЗСУ.
6. Про листа-відповіді заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації Івана Собка (від 08.07.2022 вх № 02-1777) щодо виділення 
коштів з обласного бюджету для поточного ремонту ковід-ізолятора 
інфекційного відділення ЛВМКЦ.
6.1. Про лист голови постійної комісії з питань охорони здоров’я та 
материнства А. Ярмоли (від 02.08.2022 вх № К105вн-19) щодо виділення 
коштів з обласного бюджету для поточного ремонту ковід-ізолятора 
інфекційного відділення ЛВМКЦ.
7. Про лист командира 45 окремої артилерійської бригади О. Файдюка (від 
22.08.2022 вх № 02-2136) щодо підтримки ініціативи військовослужбовців 
стосовно присвоєння бригаді почесного найменування «імені полковника 
Євгена Коновальця»



8. Про лист-відповідь директора департаменту з питань цивільного захисту 
Львівської обласної державної адміністрації І. Туза (від 08.08.2022 вх 02-2023) 
щодо недоцільності створення Ресурсного центру Сил територіальної оборони 
Львівської області.
9. Про заяву О. Багрій (від 12.08.2022 вх № 01-Б-598) щодо прийняття її до 
складу присяжних Перемишлянського районного суду.
10. Про заяву Н. Науменко (від 12.08.2022 вх № 01-Н-596) щодо прийняття її 
до складу присяжних Перемишлянського районного суду.
11. Про колективну скаргу вкладників будівництва багатоквартирних 
житлових будинків по вул. Господарській, 21 у м. Львові (від 15.08.2022 вх              
№ 01-КО-605) щодо незаконного, зі слів заявників, заволодіння їхніми 
коштами.
12. Про заяву Р. Бучми (від 08.08.2022 вх № 01-Б-585) щодо перевірки фактів 
стосовно можливого незаконного використання персональних даних заявника 
ТОВ Фірмою «Галагропродукт».
13. Про заяву Р. Бучми (від 01.08.2022 вх № 01-Б-571) щодо відсутності 
реагування на його звернення щодо можливої неправомірної діяльності 
Головного управління Держпраці у Львівській області. 
14. Про лист-відповідь заступника начальника Львівського районного 
управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області Р. Козуба (від 08.08.2022    
вх № 02-2015) щодо розгляду заяви Р. Бучми.
15. Про лист начальника Західного офісу Держаудитслужби Державної 
аудиторської служби України Р. Кроляка (від 20.07.2022 вх № 02-1857) щодо 
результатів роботи за І півріччя 2022 року.
16. Різне.

Голова постійної комісії Назарій СУМАЛО 


