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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

VIII скликання
постійна комісія з питань євроінтеграції,

міжнародного та міжрегіонального співробітництва

ПРОТОКОЛ № 23
від 16 вересня 2022 року

каб.307

Засідання розпочалося о 14.00.
Засідання закінчилось о 14.30.

Присутні члени постійної комісії: Н. Галецька, Є. Швед.
Відсутні: О. Кобзарев.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання комісії.

2. Про лист першого заступника голови Львівської обласної військової 
адміністрації А. Годика (№02-1893 від 04.08.2022) щодо узагальненої 
інформації про стан виконання у І півріччі 2022 року обласних цільових 
програм.
Інформує: С. Куйбіда – директор департаменту економічної політики 
Львівської облдержадміністрації;
Інформує: Р. Шепеляк – директор департаменту міжнародної технічної 
допомоги та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.

3. Про інформацію щодо:
3.1. Дофінансування проєкту міжнародної технічної допомоги «Створення 
системи швидкого реагування на злочини і події у м. Львові» (лист         
№02-1830 від 18.07.2022, лист №02-2099 від 16.08.2022);
3.2. Лист-відповідь голови постійної комісії з питань правоохоронної, 
антикорупційної діяльності та військових формувань Н. Сумала               
(№К104вн-15 від 13.06.2022) щодо звернень В. Нагірного.

4. Про розгляд звернення керівника Львівського регіонального офісу БФ 
«Право на захист» О. Грекової (№02-2129 від 18.08.2022) щодо 
облаштування та функціонування міжнародних пунктів пропуску 
«Краківець», «Шегині», «Рава-Руська».
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5. Про розгляд проєкту звернення Львівської обласної ради до міністра 

інфраструктури України щодо будівництва нових міжнародних пунктів 
пропуску та блокади товарів з України.

6. Про протокольне доручення за підсумками апаратної наради в голови 
обласної ради від 18 липня 2022 року щодо розгляду проєкту Концепції 
адаптації базових галузей економіки до умов воєнного стану та на 
післявоєнний період.

7. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Внести до порядку денного питання №7 про протокольне доручення за 
підсумками робочої зустрічі з перевізниками, які здійснюють міжнародні 
вантажні перевезення від 31.08.2022 (№ПДВн-15 від 15.09.2022).

1.2. Погодити порядок денний в цілому із врахуванням зазначеної зміни.

2. СЛУХАЛИ: 2. Про лист першого заступника голови Львівської 
обласної військової адміністрації А. Годика (№02-1893 від 04.08.2022) щодо 
узагальненої інформації про стан виконання у І півріччі 2022 року 
обласних цільових програм.
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька, Є. Швед.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 

2.1. Узагальнену інформацію Львівської обласної військової адміністрації 
про стан виконання у I півріччі 2022 року обласних цільових програм взяти до 
відома. 

2.2. Звернутись до департаменту міжнародної технічної допомоги та 
міжнародного співробітництва Львівської  обласної військової адміністрації 
щодо пришвидшення виконання заходів, які стосуються оснащення кордону.

3. СЛУХАЛИ: Про інформацію щодо:
3.1. Дофінансування проєкту міжнародної технічної допомоги «Створення 
системи швидкого реагування на злочини і події у м. Львові» (лист         
№02-1830 від 18.07.2022, лист №02-2099 від 16.08.2022);
3.2. Лист-відповідь голови постійної комісії з питань правоохоронної, 
антикорупційної діяльності та військових формувань Н. Сумала               
(№К104вн-15 від 13.06.2022) щодо звернень В. Нагірного.
ВИСТУПИЛИ:.Н. Галецька, Є. Швед.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
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ВИРІШИЛИ: 
3.1. Інформацію взяти до відома. 
3.2.Підтримати питання щодо дофінансування проєкту міжнародної технічної 
допомоги «Створення системи швидкого реагування на злочини і події у          
м. Львові».

4. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення керівника Львівського 
регіонального офісу БФ «Право на захист» О. Грекової (№02-2129 від 
18.08.2022) щодо облаштування та функціонування міжнародних пунктів 
пропуску «Краківець», «Шегині», «Рава-Руська».
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька, Є. Швед.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0 
ВИРІШИЛИ: 

4.1. Інформувати заявника про те, що згідно з рішенням Львівської 
обласної ради від 23.12.2021 № 340 «Про внесення змін до Регіональної 
програми з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської 
інтеграції на 2021 – 2025 роки» у 2022 році для проведення спільних заходів 
спрямованих на координацію роботи з питань модернізації чинних, відкриття 
нових пунктів пропуску та виготовлення модулів санітарно-сервісних 
приміщень для подальшого їх встановлення на під’їздах до МАПП на території 
Львівської області українсько-польського кордону передбачено фінансування у 
сумі 8500,00 тис. грн. 

4.2. Стосовно інших питань, порушених у зверненні, скерувати лист до 
Львівської обласної військової адміністрації для вжиття відповідних заходів 
реагування та розгляду можливості фінансування завдання II п. 3. Проведення 
спільних заходів, спрямованих на розбудову інфраструктури державного 
кордону Регіональної програми з міжнародного і транскордонного 
співробітництва, європейської інтеграції на 2022 рік, оскільки виконавцем 
зазначеної Програми є департамент міжнародної технічної допомоги та 
міжнародного співробітництва ЛОВА.

5. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту звернення Львівської обласної ради 
до Міністра інфраструктури України щодо будівництва нових міжнародних 
пунктів пропуску та блокади товарів з України.
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька, Є. Швед.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та обговорити проєкт зазначеного звернення із 
представниками експертного середовища області та бізнес асоціації на 
Львівщині для врахування їхніх пропозицій з можливістю подальшого розгляду 
на сесії обласної ради.

6. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення за підсумками апаратної 
наради в голови обласної ради від 18 липня 2022 року щодо розгляду 
проєкту Концепції адаптації базових галузей економіки до умов воєнного 
стану та на післявоєнний період.
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ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька, Є. Швед. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
6.1. Інформацію взяти до відома. 
6.2. Пропозиції, попередньо скеровані листом від 31.05.2022 №К114вн-4, 
враховано у проєкті Концепції адаптації базових галузей економіки до умов 
воєнного стану та на післявоєнний період.
6.3. Звернутись до голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку (В. Квурт) із пропозицією щодо внесення до проєкту 
Концепції пріоритетного на даний час напряму будівництва та розширення 
нових міжнародних пунктів пропуску.

7. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення за підсумками робочої 
зустрічі з перевізниками, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення 
від 31.08.2022 (№ПДВн-15 від 15.09.2022).
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька, Є. Швед.

Н. Галецька поінформувала про скерування колективного звернення                
(Н. Галецька, Ю. Раделицький, Р. Федишин) до голови Львівської  обласної 
військової адміністрації М. Козицького щодо шляхів вирішення питання 
пришвидшення та збільшення обсягів експорту українських товарів через 
Львівщину, а саме зернових, олійних та кормових культур. На даний момент 
згадане звернення перебуває на розгляді Міністерства аграрної політики та 
продовольства України.

Також підготовлено проєкт звернення до Міністра інфраструктури України 
щодо будівництва нових міжнародних пунктів пропуску.

Спільно з Т. Подвірним заплановано провести провести робочу зустріч з 
представниками Львівської митниці ДФС, Західного регіонального управління 
Державної прикордонної служби України, Служби автомобільних доріг у 
Львівській області для вивчення питання функціонування міжнародних пунктів 
пропуску.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома та використання в роботі.

8. СЛУХАЛИ: Різне.

Голова                                             Наталія ГАЛЕЦЬКА

Заступник голови                                                                 Євген Швед


