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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань євроінтеграції,
міжнародного та міжрегіонального співробітництва
ПРОТОКОЛ № 21
від 4 лютого 2022 року
каб.307
Засідання розпочалося о 14.00.
Засідання закінчилось о 14.50.
Присутні члени постійної комісії: Н. Галецька, Є. Швед.
Відсутні: О. Кобзарев.
Запрошені:
Р. Шепеляк – директор департаменту міжнародної технічної допомоги та
міжнародного
співробітництва
Львівської
обласної
державної
адміністрації;
С. Куйбіда – директор департаменту економічної політики Львівської
обласної державної адміністрації;
Н. Савка – в.о. директора асоціації органів місцевого самоврядування
«Єврорегіон Карпати – Україна».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання комісії.
2. Про доручення першого заступника голови обласної ради Є. Гірника
(№Д-341 від 03.12.2021) щодо переліку основних питань пленарних засідань
на розгляд обласної ради в першому півріччі 2022 року.
3. Про протокольне доручення за підсумками засідання президії від 13 грудня
2021 року (ПДВн-113) щодо пропозицій для внесення змін до Регламенту
Львівської обласної ради VІІІ скликання.
4. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної
адміністрації А. Годика (№02-406 від 24.01.2022) щодо звітів про стан
виконання у 2021 році заходів обласних програм, а саме підсумковий звіт
Регіональної програми з міжнародного і транскордонного співробітництва,
європейської інтеграції на 2021 – 2025 роки.
Інформує: Р. Шепеляк – директор департаменту міжнародної технічної
допомоги та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.
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4.1. Про протокольне доручення за підсумками апаратної наради в голови
обласної ради від 24 січня 2022 року (№ПДВн-1 від 26.01.2022) щодо
необхідності заслуховування звіту Регіональної програми з міжнародного і
транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2021 – 2025
роки на сесії обласної ради.
5. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної
адміністрації А. Годика (№02-497 від 27.01.2022) щодо зведеної інформації
про стан виконання у 2021 році обласних цільових програм.
Інформує: С. Куйбіда – директор департаменту економічної політики
Львівської облдержадміністрації.
6. Про заяви громадян Т. Парадовського (№01-П-2436 від 20.12.2021) і
Т. Круглова (№01-К-2421 від 13.12.2021) щодо будівництва карпатського
центру регіонального розвитку в с. Волосянка Стрийського району у рамках
проєкту «Карпатська мережа регіонального розвитку».
7. Про лист голови Червоноградської районної ради А. Порицького (№02-7572
від 08.11.2021) щодо співфінансування проєкту міжнародної технічної
допомоги «Єднає наc Буг – утворення двох транскордонних байдаркових
туристичних маршрутів».
7.1. Листи голови постійної комісії з питань історико-культурної спадщини
та туризму І. Щурка (№К113вн-98 від 25.11.2021, №К113вн-101 від
02.12.2021) щодо підтримки співфінансування проєкту міжнародної
технічної допомоги «Єднає наc Буг – утворення двох транскордонних
байдаркових туристичних маршрутів».
8. Різне.
1.
СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: погодити порядок денний без змін.
2. СЛУХАЛИ: Про доручення першого заступника голови обласної ради
Є. Гірника (№Д-341 від 03.12.2021) щодо переліку основних питань
пленарних засідань на розгляд обласної ради в першому півріччі 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька, Є. Швед.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: подати на розгляд обласної ради питання реалізації та внесення
змін до Регіональної програми з міжнародного і транскордонного
співробітництва, європейської інтеграції на 2021 – 2025 роки.
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3.
СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення за підсумками засідання
президії від 13 грудня 2021 року (ПДВн-113) щодо пропозицій для внесення
змін до Регламенту Львівської обласної ради VІІІ скликання.
ВИСТУПИЛИ:.Н. Галецька, Є. Швед.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
4. СЛУХАЛИ: Про лист першого заступника голови Львівської обласної
державної адміністрації А. Годика (№02-406 від 24.01.2022) щодо звітів про
стан виконання у 2021 році заходів обласних програм, а саме підсумковий
звіт Регіональної програми з міжнародного і транскордонного
співробітництва, європейської інтеграції на 2021 – 2025 роки.
4.1. Про протокольне доручення за підсумками апаратної наради в
голови обласної ради від 24 січня 2022 року (№ПДВн-1 від 26.01.2022) щодо
необхідності заслуховування звіту Регіональної програми з міжнародного і
транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2021 – 2025
роки на сесії обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька, Є. Швед, Р. Шепеляк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
4.1. Звіт Регіональної програми з міжнародного і транскордонного
співробітництва, європейської інтеграції на 2021 – 2025 роки не потребує
заслуховування окремим питанням на сесії обласної ради. Комісія рекомендує
заслухати всі зіти щодо виконання обласних цільових програм разом.
5.
СЛУХАЛИ: Про лист першого заступника голови Львівської обласної
державної адміністрації А. Годика (№02-497 від 27.01.2022) щодо зведеної
інформації про стан виконання у 2021 році обласних цільових програм.
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька, Є. Швед, С. Куйбіда, Р. Шепеляк, .
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
6.
СЛУХАЛИ: Про заяви громадян Т. Парадовського (№01-П-2436 від
20.12.2021) і Т. Круглова (№01-К-2421 від 13.12.2021) щодо будівництва
карпатського центру регіонального розвитку в с. Волосянка Стрийського
району у рамках проєкту «Карпатська мережа регіонального розвитку».
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька, Н. Савка.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: копії заяв громадян Т. Круглова і Т. Парадовського скерувати у
Міністерство розвитку громад і територій України для вивчення та надання
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.
7.
СЛУХАЛИ: Про лист голови Червоноградської районної ради
А. Порицького (№02-7572 від 08.11.2021) щодо співфінансування проєкту
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міжнародної технічної допомоги «Єднає наc Буг – утворення двох
транскордонних байдаркових туристичних маршрутів».
7.1. Листи голови постійної комісії з питань історико-культурної
спадщини та туризму І. Щурка (№К113вн-98 від 25.11.2021, №К113вн-101
від 02.12.2021) щодо підтримки співфінансування проєкту міжнародної
технічної допомоги «Єднає наc Буг – утворення двох транскордонних
байдаркових туристичних маршрутів».
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька, Є. Швед, Р. Шепеляк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: інформувати заявника щодо можливості подачі проєкту «Єднає
наc Буг – утворення двох транскордонних байдаркових туристичних
маршрутів» до Міністерства розвитку громад і територій України для участі у
конкурсному відборі проєктів (програм) транскордонного співробітництва,
яким може надаватися державна фінансова підтримка.
8.
СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: запланувати наступне засідання постійної комісії у березні.
Голова
Заступник голови

Наталія ГАЛЕЦЬКА
Євген ШВЕД

