ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань діяльності агропромислового
комплексу, підприємництва та інвестицій
ПРОТОКОЛ № 18
від 16 серпня 2022 року

м. Львів,
каб.307
Засідання розпочалося об 11.05
Засідання закінчилось о 12.20
Присутні члени комісії:
Раделицький Юрій Орестович – голова постійної комісії;
Пилип Степан Романович – заступник голови постійної комісії;
Вороновська Роксоляна Андріївна;
Сех Ірина Ігорівна;
Хархаліс Володимир Романович
Відсутні члени комісії:
Фольварочний Юрій Ярославович – секретар постійної комісії;
Гагалюк Богдан Миколайович;
Козицький Максим Зіновійович
Присутні запрошені:
Гетьман Тетяна Петрівна – директор департаменту агропромислового розвитку
Львівської обласної державної адміністрації;
Древняк Зеновій Романович – голова Львівського обласного фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі;
Куйбіда Степан Васильович – директор департаменту економічної політики
Львівської обласної державної адміністрації;
Нос Іван Петрович – заступник директора департаменту фінансів – начальник
управління доходів та фінансів виробничої сфери Львівської обласної державної
адміністрації;
Політило Михайло Іванович – начальник відділу інвестиційного розвитку
управління містобудівного кадастру та архітектури департаменту архітектури та
розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про порядок денний засідання постійної комісії з питань діяльності
агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій.
2. Про узагальнену інформацію Львівської обласної військової
адміністрації (лист першого заступника голови Львівської обласної військової
адміністрації А. Годика від 04.08.2022 вх № 02-1983) щодо стану виконання у
I півріччі 2022 року обласних цільових програм, фінансування яких
здійснюється з обласного бюджету Львівської області.
2.1. Про стан виконання Програми підвищення конкурентоспроможності
Львівської області на 2021 – 2025 роки у I півріччі 2022 року.
2.2. Про стан виконання Комплексної програми підтримки та розвитку
сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки у I півріччі
2022 року.
2.3. Про стан виконання Програми сприяння інноваційному та науковотехнологічному розвитку у Львівській області на 2021 – 2025 роки у I півріччі
2022 року.
2.4. Про стан виконання Комплексної програми надання житлових кредитів
окремим категоріям громадян у Львівській області на 2021 – 2025 роки (в
частині підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний
дім») у I півріччі 2022 року.
3. Про релокацію бізнесу на Львівщину в умовах воєнного стану.
4. Про експорт агропродукції Львівщини в умовах воєнного стану.
5. Про лист начальника Західного офісу Держаудитслужби України
Р. Кроляка (від 20.07.2022 вх № 02-1857) щодо результатів роботи за I півріччя
2022 року.
6. Різне.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:
1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії з питань
діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій.
ВИСТУПИЛИ:
Ю. Раделицький запропонував прийняти порядок денний за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
Пропозицію прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Погодити порядок денний в цілому.
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2. СЛУХАЛИ: Про узагальнену інформацію Львівської обласної військової
адміністрації (лист першого заступника голови Львівської обласної військової
адміністрації А. Годика від 04.08.2022 вх № 02-1983) щодо стану виконання у
I півріччі 2022 року обласних цільових програм, фінансування яких
здійснюється з обласного бюджету Львівської області.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, В. Хархаліс, І. Сех, С. Пилип.
І. Нос, С. Куйбіда поінформували про стан виконання у I півріччі 2022
року обласних цільових програм, фінансування яких здійснюється з обласного
бюджету Львівської області.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Узагальнену інформацію Львівської обласної військової адміністрації про
стан виконання у I півріччі 2022 року обласних цільових програм взяти до
відома та використання в роботі.
2.1.
СЛУХАЛИ:
Про
стан
виконання
Програми
підвищення
конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2025 роки у I півріччі
2022 року.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, В. Хархаліс, І. Сех, С. Пилип, Р. Вороновська.
С. Куйбіда поінформував про виконання Програми підвищення
конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2025 роки у I півріччі
2022 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію департаменту економічної політики Львівської обласної
державної
адміністрації
щодо
виконання
Програми
підвищення
конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2025 роки за I півріччя
2022 року взяти до відома та використання в роботі.
2.2. СЛУХАЛИ: Про стан виконання Комплексної програми підтримки та
розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки у I
півріччі 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, С. Пилип, І. Сех, В. Хархаліс.
Т. Гетьман поінформувала про стан виконання Комплексної програми
підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 –
2025 роки за I півріччя 2022 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію
департаменту агропромислового розвитку Львівської
обласної державної адміністрації щодо виконання Комплексної програми
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підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 –
2025 роки за I півріччя 2022 року взяти до відома та використання в роботі.
2.3. СЛУХАЛИ: Про стан виконання Програми сприяння інноваційному та
науково-технологічному розвитку у Львівській області на 2021 – 2025 роки у I
півріччі 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, В. Хархаліс, С. Пилип, І. Сех, Р. Вороновська.
С. Куйбіда поінформував про виконання Програми сприяння
інноваційному та науково-технологічному розвитку у Львівській області на
2021 – 2025 роки у I півріччі 2022 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію департаменту економічної політики Львівської обласної
державної адміністрації щодо виконання Програми сприяння інноваційному та
науково-технологічному розвитку у Львівській області на 2021 – 2025 роки за
I півріччя 2022 ріку взяти до відома та використання в роботі.
2.4. СЛУХАЛИ: Про стан виконання Комплексної програми надання житлових
кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області на 2021 – 2025
роки (в частині підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім») у I півріччі 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, В. Хархаліс, С. Пилип, Р. Вороновська, І. Сех,
З. Древняк.
М. Політило поінформував про виконання у I півріччі 2022 року
Комплексної програми надання житлових кредитів окремим категоріям громад
у Львівській області на 2021 – 2025 роки.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію департаменту архітектури та розвитку містобудування
Львівської обласної державної адміністрації щодо виконання Комплексної
програми надання житлових кредитів окремим категоріям громад у Львівській
області на 2021 – 2025 роки (в частині підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі «Власний дім») за І півріччя 2022 року взяти до відома та
використання в роботі.
3. СЛУХАЛИ:. Про релокацію бізнесу на Львівщину в умовах воєнного стану.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, В. Хархаліс, С. Пилип, Р. Вороновська, І. Сех.
С. Куйбіда поінформував про релокацію бізнесу на Львівщину в умовах
воєнного стану.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
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Інформацію департаменту економічної політики Львівської обласної
державної адміністрації про релокацію бізнесу на Львівщину в умовах воєнного
стану взяти до відома.
4. СЛУХАЛИ: Про експорт агропродукції Львівщини в умовах воєнного стану.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, С. Пилип, В. Хархаліс, І. Сех.
Т. Гетьман поінформувала щодо стану експорту агропродукції
Львівщини, проблемні питання, які виникають, та шляхи їх вирішення.
Ю. Раделицький поінформував, що спільно з головою постійної комісії з
питань євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва
Наталією Галецькою та директором ринку «ШУВАР» Романом Федишиним
напрацювали і запропонували певні заходи, котрі допоможуть пришвидшити
здешевлення логістики та збільшити обсяги експорту українських товарів, а
саме: зернових, олійних та кормових культур на 7 млн. тон на рік через
Львівщину.
Зокрема запропонували Львівській обласній військовій адміністрації
реалізацію наступного пілотного проєкту:
- пункт пропуску Рава-Руська–Хребенне перепрофілювати виключно для
експорту великих обсягів зернових, олійних та кормових сільськогосподарських
культур спецавтомобілями. При цьому налагодити комунікацію з відповідними
органами влади Республіки Польща та забезпечити роботу в цілодобовому
режимі 24/7 прикордонних, митних та фітосанітарних, карантинних,
ветеринарних служб з польської та української сторони. Такі заходи дозволять
скоротити тривалість перетину кордону вантажними спеціальними
автомобілями з 13 днів до 2 днів. Це, у свою чергу, пришвидшить та здешевить
логістику та дозволить збільшити обсяги експорту відповідних культур до
2 млн тон на рік (300 автомобілів по 20 тон на добу).
- для збільшення обсягів експорту залізничним транспортом:
1) щодо залізничного пункту пропуску Рава-Руська–Верхрата – запропонували
налагодити комунікацію з відповідними органами влади Республіки Польща та
забезпечити роботу в цілодобовому режимі 24/7 прикордонних, митних та
фітосанітарних, карантинних, ветеринарних служб з польської та української
сторони.
2) щодо залізничного пункту пропуску Мостиська–Пшемишль – запропонували
налагодити комунікацію з відповідними органами влади Республіки Польща
стосовно відкриття нових станцій перевалки вантажів через залізничний пункт
пропуску у місцях наявності широкої залізничної колії. Наприклад: в рамках
терміналу Медика-Журавіце – пришвидшить і здешевить логістику, а також
дозволить збільшити обсяги експорту відповідних культур до 5 млн тонн на рік.
Ю. Раделицький нагадав, що з огляду на російську агресію та
економічну війну ускладнились шляхи експорту українських товарів, так
простій вантажних автомобілів на україно-польському державному кордоні
становив у квітні 7 днів, у травня – 12 днів, у червні – 8 днів, а в липні – 8 днів.
Враховуючи сезонне зростання обсягів експорту ситуація не покращується.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної
державної адміністрації про експорт агропродукції Львівщини в умовах
воєнного стану взяти до відома та використання в роботі.
5. СЛУХАЛИ: Про лист начальника Західного офісу Держаудитслужби
України Р. Кроляка (від 20.07.2022 вх № 02-1857) щодо результатів роботи за I
півріччя 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: Ю.Раделицький, І.Нос.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Лист взяти до відома та використання в роботі.
6. СЛУХАЛИ: Різне.

Голова
постійної комісії

Юрій РАДЕЛИЦЬКИЙ

Заступник голови
постійної комісії

Степан ПИЛИП

