
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань діяльності агропромислового
комплексу, підприємництва та інвестицій

ПРОТОКОЛ № 19
від 18 листопада 2022 року

м. Львів, 
каб.307

Засідання розпочалося об 11.05
Засідання закінчилось о 12.35

Присутні члени комісії:
Раделицький Юрій Орестович – голова постійної комісії;
Пилип Степан Романович – заступник голови постійної комісії;
Вороновська Роксоляна Андріївна (в режимі відеоконференції); 
Гагалюк Богдан Миколайович (в режимі відеоконференції);
Хархаліс Володимир Романович (в режимі відеоконференції)
Відсутні члени комісії:
Фольварочний Юрій Ярославович – секретар постійної комісії;
Козицький Максим Зіновійович;
Сех Ірина Ігорівна

Присутні запрошені:
Подвірний Тарас Михайлович – депутат, заступник голови постійної комісії з 
питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та 
паливно-енергетичного комплексу Львівської обласної ради;
Столярчук Максим Леонідович – начальник управління з питань цифрового 
розвитку Львівської обласної державної адміністрації;
Гринів Орест Богданович – заступник директора департаменту економічної 
політики – начальник управління промисловості, підприємництва та 
інвестиційної політики Львівської обласної державної адміністрації;
Табакера Вадим Олександрович – заступник директора департаменту 
економічної політики – начальник управління регіонального розвитку 
Львівської обласної державної адміністрації;
Гончаренко Людмила Вікторівна – заступник директора департаменту 
агропромислового розвитку – начальник управління стратегічного планування, 
підприємництва та фінансового забезпечення Львівської обласної державної 
адміністрації;
Бакун Оксана Антонівна – заступник директора департаменту 
агропромислового розвитку – начальник управління продовольства та розвитку 
сільських територій Львівської обласної державної адміністрації;
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Політило Михайло Іванович – начальник відділу інвестиційного розвитку 
департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної 
державної адміністрації;
Древняк Зеновій Романович – голова Львівського обласного фонду підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі.

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок денний засідання постійної комісії з питань діяльності 
агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій.

2. Про виконання Регіональної програми інформатизації «Цифрова 
Львівщина» на 2022–2024 роки станом на 01.11.2022.

3. Про представлення проєкту Регіональної програми інформатизації 
«Цифрова Львівщина» на 2022–2024 роки на 2023 рік.

4. Про виконання Програми підвищення конкурентоспроможності 
Львівської області на 2021–2025 роки та Програми підтримки бізнесу у 
Львівській області на період воєнного стану (на 01.11.2022).

5. Про представлення:
- проєкту Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської 

області на 2021–2025 роки на 2023 рік;
- проєкту Програми підтримки бізнесу у Львівській області на період 

воєнного стану на 2023 рік.
6. Про виконання Програми сприяння інноваційному та науково-

технологічному розвитку у Львівській області на 2021–2025 роки станом на 
01.11.2022.

7. Про представлення проєкту Програми сприяння інноваційному та 
науково-технологічному розвитку у Львівській області на 2021–2025 роки на 
2023 рік. 

8. Про виконання Комплексної програми підтримки та розвитку сільського 
господарства  у Львівській області на 2021–2025 роки станом на 01.11.2022.

9. Про представлення проєкту Комплексної програми підтримки та 
розвитку сільського господарства  у Львівській області на 2021–2025 роки на 
2023 рік.

10. Про 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» 
станом на 01.11.2022.

11. Про представлення проєкту 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» на 2023 рік.

12. Різне.
12.1. Про протокольне доручення голови обласної ради І. Гримак за 

підсумками апаратної наради від 19 вересня 2022 року (№ ПДВн-16 від 
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21.09.2022 – пункт 2) щодо здійснення детального аналізу звітів про виконання 
обласних цільових програм.

12.2. Про протокольне доручення голови обласної ради І. Гримак за 
підсумками апаратної наради від 24 жовтня 2022 року (№ ПДВн-18 від 
27.10.2022 – пункт 4) щодо здійснення детального аналізу звітів про виконання 
обласних цільових програм, та, у разі потреби, напрацювання відповідних змін 
на 2023 рік.

12.3. Про рішення Івано-Франківської обласної ради від 16.09.2022 № 492-
16/2022 «Про звернення обласної  ради щодо вирішення проблем з експортом 
сільськогосподарської продукції через кордон України».

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.

2. СЛУХАЛИ: Про виконання Регіональної програми інформатизації «Цифрова 
Львівщина» на 2022 – 2024 роки станом на 01.11.2022.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, С. Пилип, Б. Гагалюк, В. Хархаліс, 
Р. Вороновська.

М. Столярчук поінформував про виконання Регіональної програми 
інформатизації «Цифрова Львівщина» на 2022 – 2024 роки у 2022 році.

Ю. Раделицький висловив зауваження щодо низького відсотку реалізації 
програми у 2022 році.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про виконання програми взяти до відома та висловити 
критичні зауваження щодо реалізації програми у 2022 році. 

3. СЛУХАЛИ: Про представлення проєкту Регіональної програми 
інформатизації «Цифрова Львівщина» на 2022 – 2024 роки на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, Б. Гагалюк, В. Хархаліс, 
С. Пилип.

М. Столярчук представив завдання і заходи Регіональної програми 
інформатизації «Цифрова Львівщина» на 2022 – 2024 роки на 2023 рік.
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В. Хархаліс звернувся з проханням надати перелік громад, які 
використовують електронний погосподарський облік, а також перелік громад, 
на які планується спрямувати фінансовий ресурс в 2023 році для запровадження 
погосподарського обліку в рамках програми на виконання Завдання 3.1. 
Вдосконалення цифрової інфраструктури в органах публічної влади.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Підтримати запропонований фінансовий ресурс на реалізацію у 2023 році 
напрямів, завдань і заходів Регіональної програми інформатизації «Цифрова 
Львівщина» на 2022 – 2024 роки в загальному розмірі 19 300,0 тис. грн.

Звернутися до управління з питань цифрового розвитку Львівської 
обласної державної адміністрації з проханням надати перелік громад, на які 
планується спрямувати фінансовий ресурс у 2023 році для запровадження 
системи електронного погосподарського обліку в рамках програми на 
виконання Завдання 3.1. Вдосконалення цифрової інфраструктури в органах 
публічної влади, а також перелік громад, які станом на сьогодні 
використовують електронний погосподарський облік.

4. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми підвищення конкурентоспроможності 
Львівської області на 2021 – 2025 роки та Програми підтримки бізнесу у 
Львівській області на період воєнного стану (на 01.11.2022).
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, В. Хархаліс, Р. Вороновська, Б. Гагалюк, 
С. Пилип.

О. Гринів поінформував про виконання Програми підвищення 
конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2025 роки та Програми 
підтримки бізнесу у Львівській області на період воєнного стану в 2022 році.  
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про виконання Програми підвищення 
конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2025 роки та Програми 
підтримки бізнесу у Львівській області на період воєнного стану в 2022 році 
взяти до відома та використання в роботі.

5. СЛУХАЛИ: Про представлення:
- проєкту Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської 

області на 2021 – 2025 роки на 2023 рік;
- проєкту Програми підтримки бізнесу у Львівській області на період 

воєнного стану на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, Б. Гагалюк, В. Хархаліс, 
С. Пилип.

О. Гринів представив завдання і заходи Програми підвищення 
конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2025 роки на 2023 рік.

О. Гринів зазначив, що пропонується вилучення з Програми підвищення 
конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2025 роки в редакції на 
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2023 рік Завдання 8 Підтримка стартап-проєктів підприємців початківців і 
Завдання 7 Ваучерна підтримка бізнесу (інноваційних ваучерів) й перенести у 
Програму сприяння інноваційного і науково-технологічного розвитку у 
редакцію на 2023 рік.
 О. Гринів представив завдання Програми підтримки бізнесу у Львівській 
області на період воєнного стану на 2023 рік.

У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася з енергетичною системою 
на Львівщині, Ю. Раделицький запропонував розробити Програму закупівлі 
генераторів для фермерів і бізнесу або передбачити окремими заходами в 
межах діючих програм.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 
- Підтримати запропонований фінансовий ресурс на реалізацію у 2023 році 
напрямів Програми конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2025 
роки в загальному  розмірі  5 850, 0 тис. грн.
- Підтримати запропонований фінансовий ресурс на реалізацію у 2023 році 
напрямів Програми підтримки бізнесу у Львівській області на період воєнного 
стану в загальному  розмірі 50 000, 0 тис. грн.
- Звернутися до начальника Львівської обласної військової адміністрації 
М. Козицького з пропозицією розробити Програму закупівлі генераторів для 
фермерів і бізнесу або передбачити окремими заходами в межах діючих 
програм.

6. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми сприяння інноваційному та науково-
технологічному розвитку у Львівській області на 2021 – 2025 роки станом на 
01.11.2022.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, С. Пилип, Б. Гагалюк, В. Хархаліс, 
Р. Вороновська.

В. Табакера поінформував про виконання Програми сприяння 
інноваційному та науково-технологічному розвитку у Львівській області на 
2021 – 2025 роки станом на 15.11.2022.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про виконання Програми сприяння інноваційному та 
науково-технологічному розвитку у Львівській області на 2021 – 2025 роки 
станом на 15.11.2022 взяти до відома та використання в роботі. 

7. СЛУХАЛИ: Про представлення проєкту Програми сприяння інноваційному 
та науково-технологічному розвитку у Львівській області на 2021 – 2025 роки 
на 2023 рік. 
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, С. Пилип, Б. Гагалюк, В. Хархаліс, 
Р. Вороновська.
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В. Табакера представив напрями, завдання і заходи фінансування 
Програми сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку у 
Львівській області на 2021 – 2025 роки у 2023 році. 

В. Хархаліс запропонував розглянути можливість розробки проєкту 
легкого швидкопересувного мобільного транспортного засобу типу «багі» для 
потреб військових.

Ю. Раделицький запропонував збільшити фінансовий ресурс на 
реалізацію програми на 10 000,0 тис. грн, а також доповнити програму заходом: 
«Надання безповоротної фінансової допомоги на закупівлю основних засобів 
для інноваційних досліджень науковим установам Львівщини».
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 
- Збільшити фінансовий ресурс на реалізацію у 2023 році Програми сприяння 
інноваційному та науково-технологічному розвитку у Львівській області на 
2021–2025 роки на 10 000,0 тис. грн, загалом передбачивши фінансування в 
розмірі 15 000,0 тис. грн. 
- Доповнити програму заходом: «Надання безповоротної фінансової допомоги 
на закупівлю основних засобів для інноваційних досліджень науковим 
установам Львівщини». 
- В рамках програми розглянути можливість розробки проєкту легкого 
швидкопересувного мобільного транспортного засобу типу «багі» для потреб 
військових. 

8. СЛУХАЛИ: Про виконання Комплексної програми підтримки та розвитку 
сільського господарства  у Львівській області на 2021–2025 роки станом на 
01.11.2022.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, С. Пилип, Б. Гагалюк, 
В. Хархаліс. 

Л. Гончаренко поінформувала про виконання Комплексної програми 
підтримки та розвитку сільського господарства  у Львівській області на 2021–
2025 роки у 2022 році.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про виконання Комплексної програми підтримки та розвитку 
сільського господарства  у Львівській області на 2021–2025 роки станом на 
01.11.2022 взяти до відома та використання в роботі.

9. СЛУХАЛИ: Про представлення проєкту Комплексної програми підтримки та 
розвитку сільського господарства  у Львівській області на 2021–2025 роки на 
2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, С. Пилип, Б. Гагалюк, 
В. Хархаліс. 
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Л. Гончаренко представила завдання і заходи фінансування Програми 
сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку у Львівській 
області на 2021 – 2025 роки у 2023 році. 

Ю. Раделицький звернувся з пропозицію до департаменту 
агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації щодо 
напрацювання механізмів надання фінансової допомоги дрібним фермерам на 
безповоротній основі.

Ю. Раделицький запропонував збільшити фінансовий ресурс на 
реалізацію програми у 2023 році на 15 800,0 тис. грн, а також доповнити 
напрямами:

- надання безповоротної фінансової допомоги на закупівлю основних 
засобів для фермерів;

- фінансова підтримка суб’єктам підприємництва у галузі рибництва у 
вигляді часткового відшкодування рибопосадкового матеріалу для відтворення і 
зариблення водойм (мальок, пушонка/вапнування ставків, годівля/корми, 
реконструкція гідроспоруд/дамб, баки для перевезення риби);

- фінансова підтримка галузі рослинництва (здешевлення насіння, 
паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту/добрив, зберігання/сушки 
зерна, реконструкція сховищ, закупівля рукавів);

- фінансова підтримка в галузі тваринництва (співфінансування дрібної 
техніки, обладнання (доїльні апарати або системи, коврики, поїлки), закупівля 
племінних тварин, штучне осіменіння, здешевлення кормів, закупівля насіння 
трави для посіву);

- фінансова підтримка бджолярства (дотація на бджолосім’ї, здешевлення 
обладнання (медогонки, вулики, рамки), закупівля маток).
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Збільшити фінансовий ресурс на реалізацію у 2023 році напрямів 
Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства  у 
Львівській області на 2021 – 2025 роки на 15 800,0 тис. грн, загалом 
передбачивши фінансування в розмірі 50 000,0 тис. грн. 

Доповнити програму напрямами:
- надання безповоротної фінансової допомоги на закупівлю основних засобів 
для фермерів;
- фінансова підтримка суб’єктам підприємництва у галузі рибництва у вигляді 
часткового відшкодування рибопосадкового матеріалу для відтворення і 
зариблення водойм (мальок, пушонка/вапнування ставків, годівля/корми, 
реконструкція гідроспоруд/дамб, баки для перевезення риби);
- фінансова підтримка галузі рослинництва (здешевлення насіння, паливно-
мастильних матеріалів, засобів захисту/добрив, зберігання/сушки зерна, 
реконструкція сховищ, закупівля рукавів);
- фінансова підтримка в галузі тваринництва (співфінансування дрібної техніки, 
обладнання (доїльні апарати або системи, коврики, поїлки), закупівля племінних 
тварин, штучне осіменіння, здешевлення кормів, закупівля насіння трави для 
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посіву);
- фінансова підтримка бджолярства (дотація на бджолосім’ї, здешевлення 
обладнання (медогонки, вулики, рамки), закупівля маток.

Звернутися до департаменту агропромислового розвитку Львівської 
обласної державної адміністрації щодо напрацювання в рамках програми 
механізмів надання фінансової допомоги дрібним фермерам на безповоротній 
основі.

10. СЛУХАЛИ: Про 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» станом на 01.11.2022.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, С. Пилип, Б. Гагалюк, 
В. Хархаліс, З. Древняк.

М. Політило поінформував про 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» станом на 01.11.2022.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про 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» станом на 01.11.2022 взяти до відома та використання в роботі.

11. СЛУХАЛИ: Про представлення проєкту 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» на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, С. Пилип, Б. Гагалюк, 
В. Хархаліс, З. Древняк.

М. Політило представив пропозиції щодо фінансування програми у 2023 
році в частині підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 
«Власний дім».

Ю. Раделицький запропонував  збільшити фінансовий ресурс на 
реалізацію програми на 2 000, 0 тис. грн з загального фонду обласного бюджету.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Збільшити фінансовий ресурс на реалізацію у 2023 році 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» на 2 000,0 тис. грн з загального 
фонду обласного бюджету, загалом передбачивши фінансування у розмірі  
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3 000, 0 тис. грн з обласного бюджету та 1 000,0 тис. грн з державного 
бюджету.

12. РІЗНЕ.
12.1. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення голови обласної ради І. Гримак 
за підсумками апаратної наради від 19 вересня 2022 року (№ ПДВн-16 від 
21.09.2022 – пункт 2) щодо здійснення детального аналізу звітів про виконання 
обласних цільових програм.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію взяти до відома та використання в роботі.

12.2. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення голови обласної ради І. Гримак 
за підсумками апаратної наради від 24 жовтня 2022 року (№ ПДВн-18 від 
27.10.2022 – пункт 4) щодо здійснення детального аналізу звітів про виконання 
обласних цільових програм, та, у разі потреби, напрацювання відповідних змін 
на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію взяти до відома та використання в роботі.

12.3. СЛУХАЛИ: Про рішення Івано-Франківської обласної ради від 16.09.2022 
№ 492-16/2022 «Про звернення обласної  ради щодо вирішення проблем з 
експортом сільськогосподарської продукції через кордон України».
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Звернення Івано-Франківської обласної ради взяти до відома.

Голова
постійної комісії                                                   Юрій РАДЕЛИЦЬКИЙ 

Заступник голови
постійної  комісії                                                  Степан ПИЛИП


