
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань діяльності агропромислового
комплексу, підприємництва та інвестицій

ПРОТОКОЛ № 20
від 08 лютого 2023 року

м. Львів, 
каб.307

Засідання розпочалося об 11.00
Засідання закінчилось о 12.40

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

Присутні запрошені:
Гетьман Тетяна Петрівна – директор департаменту агропромислового розвитку 
Львівської обласної державної адміністрації (Львівської обласної військової 
адміністрації);
Гринів Орест Богданович – заступник директора департаменту економічної 
політики – начальник управління промисловості, підприємництва та 
інвестиційної політики Львівської обласної державної адміністрації (Львівської 
обласної військової адміністрації);
Древняк Зеновій Романович – голова Львівського обласного фонду підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі;
Нос Іван Петрович – заступник директора департаменту фінансів Львівської 
обласної державної адміністрації (Львівської обласної військової адміністрації);
Політило Михайло Іванович – начальник відділу інвестиційного розвитку 
департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної 
державної адміністрації (Львівської обласної військової адміністрації);
Столярчук Максим Леонідович – начальник управління з питань цифрового 
розвитку Львівської обласної державної адміністрації (Львівської обласної 
військової адміністрації);
Табакера Вадим Олександрович – заступник директора департаменту 
економічної політики – начальник управління регіонального розвитку 
Львівської обласної державної адміністрації (Львівської обласної військової 
адміністрації).
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

2. Про лист начальника Львівської обласної військової адміністрації 
М. Козицького (від 08.12.2022 вх № 02-3461) щодо затверджених показників 
обласного бюджету на 2023 рік.

3. Про виконання Програми підвищення конкурентоспроможності 
Львівської області на 2021 – 2025 роки за 2022 рік.

4. Про виконання Програми підтримки бізнесу у Львівській області на 
період воєнного стану за 2022 рік.

5. Про виконання Програми сприяння інноваційному та науково-
технологічному розвитку у Львівській області на 2021–2025 роки за 2022 рік.

6. Про виконання Регіональної програми інформатизації «Цифрова 
Львівщина» на 2022–2024 роки за 2022 рік.

7. Про виконання Комплексної програми підтримки та розвитку сільського 
господарства  у Львівській області на 2021–2025 роки за 2022 рік.

8. 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» за 
2022 рік.

9. Про лист начальника Західного офісу Держаудитслужби Державної 
аудиторської служби України Р. Кроляка (від 13.01.2023 вх № 02-78) щодо 
результатів роботи за 2022 рік.

10. Про лист-відповідь заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації Ю. Бучка (від 29.12.2022 вх № 02-3662) щодо розгляду пропозицій 
комісії стосовно фінансування програм на 2023 рік.

11. Про звернення Івано-Франківської обласної ради (від 30.11.2022 вх № 
02-3295) щодо внесення змін до постанови Правління Національного банку 
України від 24 лютого 2022 року № 18 (зі змінами).

12. Про протокольне доручення голови обласної ради І. Гримак за 
підсумками засідання президії від 18 листопада 2022 року (від 22.11.2022 № 
ПДПвн-3) щодо розгляду проєкту рішення № 656-ПР від 18.11.2022 «Про 
встановлення мораторію на відчуження нерухомого майна освітнього, 
соціально-культурного, санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-
спортивного призначення, яке належить до спільної власності територіальних 
громад Львівської області». 

- Проєкт рішення № 656-ПР від 18.11.2022 «Про встановлення мораторію 
на відчуження нерухомого майна освітнього, соціально-культурного, 
санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного 
призначення, яке належить до спільної власності територіальних громад 
Львівської області». 
- Лист в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради А. Білоуса (від 30.01.2023 вх № 18) щодо переліку 
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нерухомого майна спільної власності територіальних громад області в особі 
Львівської обласної ради. 
13. Про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 
охорони земель» № 2698-IX від 19.10.2022.

14. 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.

2. СЛУХАЛИ: Про лист начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького (від 08.12.2022 вх № 02-3461) щодо затверджених 
показників обласного бюджету на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, С. Пилип, В. Хархаліс, Р. Вороновська.

І. Нос ознайомив із основними показниками обласного бюджету 
Львівської області на 2023 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про затверджені показники обласного бюджету Львівської 
області на 2023 рік взяти до відома та використання в роботі. 

3. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми підвищення конкурентоспроможності 
Львівської області на 2021 – 2025 роки за 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, В. Хархаліс, С. Пилип, Р. Вороновська, І. Сех.

О. Гринів поінформував про виконання у 2022 році Програми 
підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2025 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

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



4

Винести на розгляд сесії Львівської обласної ради питання «Про 
інформацію щодо виконання у 2022 році Програми підвищення 
конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2025 роки». Підготувати 
відповідний проєкт рішення обласної ради.

4. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми підтримки бізнесу у Львівській 
області на період воєнного стану за 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, В. Хархаліс, Р. Вороновська, С. Пилип, І. Сех.

О. Гринів поінформував про виконання у 2022 році Програми підтримки 
бізнесу у Львівській області на період воєнного стану.  
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про виконання у 2022 році Програми підтримки бізнесу у 
Львівській області на період воєнного стану взяти до відома та використання в 
роботі.

Винести на розгляд сесії Львівської обласної ради питання «Про 
інформацію щодо виконання у 2022 році Програми підтримки бізнесу у 
Львівській області на період воєнного стану». Підготувати відповідний проєкт 
рішення обласної ради.

5. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми сприяння інноваційному та науково-
технологічному розвитку у Львівській області на 2021 – 2025 роки за 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, І. Сех, В. Хархаліс, С. Пилип.

В. Табакера поінформував про виконання у 2022 році Програми сприяння 
інноваційному та науково-технологічному розвитку у Львівській області на 
2021 – 2025 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про виконання у 2022 році Програми сприяння інноваційному 
та науково-технологічному розвитку у Львівській області на 2021 – 2025 роки 
взяти до відома та використання в роботі.

Винести на розгляд сесії Львівської обласної ради питання «Про 
інформацію щодо виконання у 2022 році Програми сприяння інноваційному та 
науково-технологічному розвитку у Львівській області на 2021–2025 роки». 
Підготувати відповідний проєкт рішення обласної ради.

6. СЛУХАЛИ: Про виконання Регіональної програми інформатизації 
«Цифрова Львівщина» на 2022 – 2024 роки за 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, І. Сех, В. Хархаліс, С. Пилип.

М. Столярчук поінформував про виконання у 2022 році Регіональної 
програми інформатизації «Цифрова Львівщина» на 2022 – 2024 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
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ВИРІШИЛИ: 
Інформацію про виконання у 2022 році Регіональної програми 

інформатизації «Цифрова Львівщина» на 2022 – 2024 роки взяти до відома та 
використання в роботі.

Винести на розгляд сесії Львівської обласної ради питання «Про 
інформацію щодо виконання у 2022 році Регіональної програми інформатизації 
«Цифрова Львівщина» на 2022 – 2024 роки». Підготувати відповідний проєкт 
рішення обласної ради.

7. СЛУХАЛИ: Про виконання Комплексної програми підтримки та розвитку 
сільського господарства  у Львівській області на 2021 – 2025 роки за 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, С. Пилип, Р. Вороновська, В. Хархаліс, І. Сех. 

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

Інформацію про виконання у 2022 році Комплексної програми підтримки 
та розвитку сільського господарства  у Львівській області на 2021 – 2025 роки 
взяти до відома та використання в роботі.

Винести на розгляд сесії Львівської обласної ради питання «Про 
інформацію щодо виконання у 2022 році Комплексної програми підтримки та 
розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки». 
Підготувати відповідний проєкт рішення обласної ради.

8. 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» за 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, В. Хархаліс, Р. Вороновська, С. Пилип, І. Сех, 
З. Древняк.

М. Політило поінформував про виконання у 2022 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».
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про виконання у 2022 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» взяти до відома та використання в роботі.

Винести на розгляд сесії Львівської обласної ради питання «Про 
інформацію щодо виконання у 2022 році Комплексної програми надання 



6

житлових кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області на 2021 – 
2025 роки». Підготувати відповідний проєкт рішення обласної ради.

9. СЛУХАЛИ: Про лист начальника Західного офісу Держаудитслужби 
Державної аудиторської служби України Р. Кроляка (від 13.01.2023 вх № 02-78) 
щодо результатів роботи за 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, С. Пилип, Р. Вороновська, В. Хархаліс, І. Сех.
ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію взяти до відома та використання в роботі.

10. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації Ю. Бучка (від 29.12.2022 вх № 02-3662) щодо розгляду 
пропозицій комісії стосовно фінансування програм на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, С. Пилип, І. Сех, В. Хархаліс. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію взяти до відома та використання в роботі.

11. СЛУХАЛИ: Про звернення Івано-Франківської обласної ради (від 
30.11.2022 вх № 02-3295) щодо внесення змін до постанови Правління 
Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 (зі змінами).
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, С. Пилип, І. Сех, В. Хархаліс. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію взяти до відома та використання в роботі.

12. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення голови обласної ради І. Гримак за 
підсумками засідання президії від 18 листопада 2022 року (від 22.11.2022 № 
ПДПвн-3) щодо розгляду проєкту рішення № 656-ПР від 18.11.2022 «Про 
встановлення мораторію на відчуження нерухомого майна освітнього, 
соціально-культурного, санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-
спортивного призначення, яке належить до спільної власності територіальних 
громад Львівської області». 

- Проєкт рішення № 656-ПР від 18.11.2022 «Про встановлення мораторію 
на відчуження нерухомого майна освітнього, соціально-культурного, 
санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного 
призначення, яке належить до спільної власності територіальних громад 
Львівської області». 
- Лист в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради А. Білоуса (від 30.01.2023 вх № 18) щодо переліку 
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нерухомого майна спільної власності територіальних громад області в особі 
Львівської обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Р. Вороновська, С. Пилип, І. Сех, В. Хархаліс. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Підтримати проєкт рішення № 656-ПР від 18.11.2022 «Про встановлення 
мораторію на відчуження нерухомого майна освітнього, соціально-культурного, 
санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, 
яке належить до спільної власності територіальних громад Львівської області» 
та рекомендувати на розгляд сесії Львівської обласної ради.

13. СЛУХАЛИ: Про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства 
щодо охорони земель» № 2698-IX від 19.10.2022.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Раделицький, Т. Гетьман.
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію взяти до відома та використання в роботі.

14. СЛУХАЛИ: Різне.

Голова
постійної комісії                                                   Юрій РАДЕЛИЦЬКИЙ 

Заступник голови
постійної  комісії                                                  Степан ПИЛИП


