
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

______________________                                             № ___________

Про створення робочої групи
для напрацювання змін та доповнень до Комплексної програми 

регіонального розвитку Львівщини на 2021 – 2025 роки

Відповідно до частини сьомої статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частини третьої статті 118 Регламенту Львівської 
обласної ради; з метою комплексного вирішення актуальних проблем 
соціально-економічного розвитку територіальних громад області, 
раціонального, збалансованого та справедливого розподілу коштів на 
фінансування Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 
2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради № 60 від 18 лютого 
2021 року (зі змінами):

1. Створити робочу групу для напрацювання змін та доповнень до 
Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021 – 2025 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 18 лютого 2021 року № 60 (зі 
змінами), в такому складі:

Голова робочої групи: 
Квурт Володимир Леонідович – голова постійної комісії з питань 

бюджету та соціально-економічного розвитку обласної ради.  
Заступник голови робочої групи: 
Кирилич Володимир Ігорович – голова постійної комісії з питань 

розвитку місцевого самоврядування обласної ради.
Секретар робочої групи: 
Гвоздик Олена Юріївна – начальник відділу реалізації проєктів 

регіонального розвитку управління з питань економічної політики обласної 
ради.

Члени робочої групи: 
Гірник Євгеній Володимирович – перший заступник голови обласної 

ради;
Холод Юрій Ігорович – заступник голови обласної ради;
Добош Ростислав Олексійович – голова депутатської фракції політичної 

партії «Голос» (за згодою);
Дуда Олег Романович – голова депутатської фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність» (за згодою);



Подвірний Тарас Михайлович – голова депутатської фракції політичної 
партії «За майбутнє» (за згодою);

Филипів Роман Степанович – голова депутатської фракції політичної 
партії «Народний Рух України» (за згодою);

Дворянин Парасковія Ярославівна – представник депутатської фракції 
політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» (за згодою);

Доскіч Юрій Юрійович – представник депутатської фракції політичної 
партії «Слуга народу» (за згодою);

Кульчицька-Волчко Марія Василівна – представник фракції політичної 
партії «Українська Галицька Партія» (за згодою);

Сех Ірина Ігорівна – представник депутатської фракції політичної партії 
«ВО «Свобода» (за згодою);

Стечак Світлана Степанівна – представник депутатської фракції 
політичної партії «ВО «Батьківщина» (за згодою);

Гасяк Ярослав Вікторович – заступник начальника юридичного відділу 
обласної ради;

Кричковська Мар’яна Орестівна – начальник відділу правового аналізу 
та моніторингу інвестиційної діяльності управління з питань економічної 
політики обласної ради;

Софій Олександр Зіновійович – керівник аналітичної групи ГО 
«Європейський діалог» (за згодою).

2. Робочій групі до 1 жовтня 2021 року підготувати проєкт рішення 
обласної ради про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 
регіонального розвитку Львівщини на 2021 – 2025 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 18 лютого 2021 року № 60 (зі змінами).

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

Ірина ГРИМАК
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