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Про звернення до Президента України, 
Прем’єр-міністра України, 
Голови Верховної Ради України, 
Міністра оборони України, 
Секретаря Ради національної безпеки 
і оборони України стосовно загрози 
широкомасштабної воєнної агресії 
Російської Федерації та невідкладних 
заходів щодо функціонування органів державного 
управління (місцевого самоврядування) в умовах агресії

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», частиною четвертою статті 37 Регламенту Львівської обласної ради VIII 
скликання, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, 
Голови Верховної Ради України, Міністра оборони України, Секретаря Ради 
національної безпеки і оборони України стосовно загрози широкомасштабної 
воєнної агресії Російської Федерації та невідкладних заходів щодо функціонування 
органів державного управління (місцевого самоврядування) в умовах агресії згідно 
з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти голову обласної ради. 

Голова Ірина ГРИМАК



Додаток ___
до рішення обласної ради
від ___ лютого 2022 року 
№ ____

ЗВЕРНЕННЯ
до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради 

України, Міністра оборони України, Секретаря Ради національної безпеки і 
оборони України стосовно загрози широкомасштабної воєнної агресії 

Російської Федерації та невідкладних заходів щодо функціонування органів 
державного управління (місцевого самоврядування) в умовах агресії

Ми, депутати Львівської обласної ради, глибоко стурбовані з приводу ситуації, 
яка складається в частині нарощування Російською Федерацією наступальних 
озброєнь та військового контингенту на українсько-російському кордоні, а також 
збільшенням кількості інформації, зокрема від закордонних партнерів України, як то 
США, Великої Британії, Польщі та інших країн, стосовно можливого 
широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України та 
абсолютно пасивної і не зрозумілої позиції вищого військово-політичного 
керівництва України стосовно цього питання.

Заяви та твердження представників української влади про начебто 
неможливість широкомасштабного наступу, а також практично повна відсутність 
розпоряджень, планів, інструкцій тощо стосовно порядку дій усіх гілок державної та 
місцевої влади викликають гостре занепокоєння та неабияку тривогу.

Керуючись логікою захисту національних інтересів, усвідомлюючи рівень та 
реальність загрози великого вторгнення (повномасштабних бойових дій), вимагаємо 
від вищого військово-політичного керівництва країни надати чіткі та зрозумілі 
пояснення (інструкції, розпорядження) стосовно таких пунктів:

- порядок роботи органів державного управління (місцевого самоврядування) в 
разі пошкодження алгоритмів роботи об’єктів енергозабезпечення; повного 
припинення (або з перервами) постачання електроенергії як для населення, так і для 
комунальних та промислових підприємств; порядок забезпечення критичних 
об’єктів інфраструктури дизельними електрогенараторами (паливно-мастильними 
матеріалами до них), насамперед у великих містах (водопостачання/водовідведення, 
газорозподільчі станції, лікарні першої медичної допомоги тощо);

- порядок роботи органів державного управління (місцевого самоврядування) в 
разі пошкодження алгоритмів системних банків (можливі кібератаки на локальні 
фінансові установи); порядок роботи фінансових/платіжних систем в режимі 
«оффлайн»; шляхи та ресурси фінансового забезпечення найменш захищених верств 
населення та порядок фінансування найбільш критичних сфер/потреб, зокрема 
забезпечення продовольством, медикаментами, паливно-мастильними матеріалами, 
транспортування тощо;

- роль та місце органів місцевого самоврядування в розгортанні підрозділів 
територіальної оборони; їхнє комплексне матеріально-технічне забезпечення;

- порядок та алгоритми роботи громадського транспорту, а також залізничного 
та автомобільного сполучення;

- визначення та порядок організації роботи мереж бомбосховищ, насамперед у 



великих містах;
- визначення місця і порядок забезпечення/складування та організації роботи 

об’єктів «недоторканного запасу» продовольства, медикаментів, паливно-
мастильних матеріалів;

- порядок та організація інформування широких мас населення з актуальних 
питань забезпечення критичних сфер життєдіяльності суспільства в умовах 
широкомасштабної агресії; організація та порядок роботи систем сповіщення 
населення у разі нанесення противником ракетно-бомбових ударів;

- порядок організації безпечного освітнього процесу (насамперед школярів);
- порядок організації збереження та охорони культурних цінностей.
Ми, депутати Львівської обласної ради, закликаємо органи вищого державного 

управління приступити до негайного комплексного відпрацювання усіх алгоритмів 
забезпечення життєдіяльності населення в разі широкомасштабної агресії Російської 
Федерації та надати вичерпні роз’яснення і відповіді на перелічені вище питання, 
оскільки організація якісної системи забезпечення критичних суспільних потреб в 
умовах агресії є першочерговим та найголовнішим завданням вищого державного 
керівництва.

Прийнято на ___ черговій сесії 
Львівської обласної ради VІІI скликання
___ лютого 2022 року
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