
Протокол № 17

засідання постійної комісії з питань бюджету

та соціально-економічного розвитку  

04.08.2022  14:00                                              вул. Винниченка, 18, м. Львів
                                                                           каб. 307 
Присутні члени комісії:
В. Квурт,  А. Дуліб’яник ,   Й. Ситник,  В. Андрейко,   Р. Демчина,   С. Дзядик,    
М. Дзюдзь, С. Хобзей.
Відсутні члени комісії:
О. Тіщенко, Р. Кізима,  В. Саган, С. Стефанків.
Від обласної ради: 
Т. Скрипець – начальник управління з питань економічної політики.
І. Підгородецька – заступник начальника відділу бюджету та соціально-
економічного розвитку.
Запрошені:
О. Демків – директор департаменту фінансів ЛОВА.
В. Табакера – заступник директора – начальник управління регіонального 
розвитку  департаменту економічної політики ЛОВА.

Голова постійної комісії В. Квурт запропонував проголосувати за 
порядок денний засідання комісії в цілому: 
1. Про порядок денний.
2. Про інформацію Львівської обласної військової адміністрації   щодо 
соціально-економічного розвитку області за період дії воєнного стану та 
виконання обласних цільових програм за перше півріччя 2022 року.
3. Про інформацію Львівської обласної військової адміністрації  щодо 
виконання показників обласного бюджету Львівської області за перше 
півріччя 2022 року та внесених змін до показників обласного бюджету за 
період дії воєнного стану. 
4. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИ – 0, УТРИМАВСЯ – 0.
На час голосування відсутній один член комісії.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Розгляд питань.
1. Про інформацію Львівської обласної військової адміністрації  щодо 
виконання показників обласного бюджету Львівської області за перше 
півріччя 2022 року та внесених змін до показників обласного бюджету за 
період дії воєнного стану. 
Інформує: О. Демків – директор департаменту фінансів ЛОВА.

До обласного бюджету Львівської області  надійшло 2,5 млрд грн 
податків, що становить 139 % до надходжень за відповідний період 2021 року 
та 115 % до плану на січень-липень поточного року. 

Окрім того, директор департаменту фінансів наголосив на забороні 
публікування будь-якої інформації про виконання бюджету.



ВИСТУПИЛИ: В. Квурт, А. Дуліб’яник, Й. Ситник, М. Дзюдзь.
Член постійної комісії М. Дзюдзь наголосив на необхідності виділення 

коштів у сумі 400  600  тис. грн  на виплату заборгованості за виконані роботи 
на об’єкті «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Либохора 
Турківського району Львівської області».

Голова постійної комісії В. Квурт звернув увагу членів комісії на 
необхідність  надання з обласного бюджету  фінансової підтримки  
Львівському  обласному територіальному  центру комплектування та 
соціальної підтримки, а також виділення  коштів для проведення капітальних 
видатків  КЗ ЛОР «Львівський  ліцей  з посиленою  військово-фізичною 
підготовкою імені Героїв Крут».

Члени постійної комісії обговорили озвучену вище  інформацію та 
вирішили:
- інформацію Львівської обласної військової адміністрації  щодо виконання 
показників обласного бюджету Львівської області за перше півріччя 2022 року 
та внесених змін до показників обласного бюджету за період дії воєнного 
стану взяти до відома;
- провести   зустріч  спільно з   керівництвом   департаменту   фінансів   ЛОВА
 та ГУ Державної казначейської служби України у Львівській області 
стосовно напрацювання механізму фінансування з обласного бюджету 
капітальних видатків та  видатків загального фонду (незахищені та 
непершочергові видатки)   в умовах воєнного стану. 
2.  Про інформацію Львівської обласної військової адміністрації   щодо 
соціально-економічного розвитку області за період дії воєнного стану та 
виконання обласних цільових програм за перше півріччя 2022 року.
Інформує: В. Табакера –  заступник   директора  начальник управління 
регіонального розвитку  департаменту економічної політики ЛОВА.

У першому півріччі 2022 року в області загалом діяли 32 обласних 
програми, з яких   3 це  програми  розробка і затвердження яких обумовлено 
викликами, пов’язаними з військовою агресією російської федерації 
(Програма підтримки бізнесу у Львівській області на період воєнного стану, 
Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській 
області та Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 
період дії воєнного стану        Україні),    з   передбаченим  річним  обсягом  
фінансового  ресурсу 295,5 млн гривень. 

На виконання заходів обласних програм у 2022 році станом на 
01.07.2022 було передбачено 3236,2 млн грн, з яких 1612,9 млн грн – з 
обласного бюджету (49,8% від загального обсягу), 29,6 млн грн – з місцевих 
бюджетів    (0,9%),   123,2   млн   грн –  з    державного   бюджету   (3,8%)  та
1470,5 млн грн – з інших джерел (45,4%). 

Упродовж першого півріччя 2022 року з усіх джерел профінансовано 
майже 1123 млн. грн., фактично використано (касові видатки) 1090,9 млн грн, 
у тому числі:
-  за рахунок коштів державного бюджету профінансовано 23,9 млн грн, 
фактично використано 23,8 млн грн або 19,35% від передбаченого;



- за рахунок  коштів  місцевих бюджетів профінансовано 2,12 млн грн, які 
повністю використано (7,17% від передбаченого);
-  з інших джерел  профінансовано 665,8 млн грн, які теж повністю 
використано (45,27% від передбаченого).

З обласного бюджету профінансовано понад 431,2 млн грн, фактично 
використано понад 399,2 млн грн або 24,75% від передбачених коштів.

Кошти обласного бюджету спрямовувались на виконання заходів 
обласних цільових програм в рамках реалізації 5 стратегічних цілей Стратегії 
розвитку Львівської області на період 2021-2027 років, а саме: 
«Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації», «Якісне 
життя», «Збалансований просторовий розвиток», «Чисте довкілля» та 
«Туристична привабливість». Зокрема:

В рамках стратегічної цілі 1 «Конкурентоспроможна економіка на 
засадах смарт-спеціалізації» реалізовувалось 5 обласних цільових програми 
(Програма підтримки бізнесу у Львівській області на період воєнного стану, 
Програма підвищення конкурентоспроможності області, Комплексна 
програма підтримки та розвитку сільського господарства, Програма сприяння 
інноваційному та науково-технологічному розвитку, а також Комплексна 
програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку 
відновлюваної енергетики) з передбаченим фінансовим ресурсом з обласного 
бюджету майже 135,8 млн грн, що становить 8,4% від загального обсягу 
коштів обласного бюджету, спрямованого на виконання всіх обласних 
цільових програм у 2022 році (станом на 01.07.2022). Фактично використано 
понад 16,3 млн грн або 12,03% від передбаченого обсягу. 

В рамках другої стратегічної цілі – «Якісне життя» реалізувалася 
найбільша кількість програм – 15 з найбільшим фінансовим ресурсом з 
обласного бюджету – 1043,6 млн грн (64,7% від загального обсягу коштів 
обласного бюджету, спрямованого на виконання всіх обласних цільових 
програм). Рівень використання коштів обласного бюджету по цій стратегічній 
цілі у першому півріччі 2022 року становив 32,49%. 

Найбільша частка фінансових ресурсів з обласного бюджету як по цій 
стратегічній цілі, так і по всіх обласних цільових програмах загалом належить 
Комплексній програмі підтримки галузі охорони здоров’я, на реалізацію якої 
спрямовано понад 670,1 млн грн (або 64,2% та 41,5% відповідно).

Сім обласних цільових програм із загальним фінансовим ресурсом з 
обласного бюджету 336,5 млн грн (а це – 20,9% від загального обсягу коштів 
обласного бюджету спрямованого на виконання всіх обласних цільових 
програм) реалізувалося в рамках третьої стратегічної цілі розвитку області 
«Збалансований просторовий розвиток». У першому півріччі використано 
лише 12,73% від цього обсягу або 42,8 млн грн.

В рамках четвертої стратегічної цілі «Чисте довкілля» реалізувалось 
дві обласні програми: Програма охорони навколишнього природного 
середовища та Обласна цільова програма розвитку лісового господарства, на 
виконання заходів яких з обласного бюджету було спрямовано 52,1 млн грн. 
(3,2% від загального обсягу коштів обласного бюджету, спрямованого на 



виконання всіх обласних цільових програм), використано у січні-червні 2022 
року понад 965 тис. грн або майже 1,85% від передбаченого обсягу на цю ціль. 
Кошти обласного бюджету використовувались лише по Програмі охорони 
навколишнього природного середовища.

В рамках стратегічної цілі 5 «Туристична привабливість» передбачено 
до реалізації 3 обласних цільових програми (Програма розвитку туризму та 
курортів, Програма «Охорона, збереження і популяризація історико-
культурної спадщини у Львівській області», а також Комплексна програма 
розвитку культури Львівщини) з передбаченим фінансовим ресурсом з 
обласного бюджету 45 млн грн, що становить 2,8% від загального обсягу 
коштів обласного бюджету, спрямованого на виконання всіх обласних 
цільових програм). Реалізація заходів проводилася лише в рамках Програми 
розвитку туризму та курортів, які у першому півріччі поточного року 
профінансовано на 103,0 тис. грн. з передбачених 5000,0 тис. гривень, з яких 
використано лише 18 тис. гривень. 

Станом на 01.08.2022 за рахунок коштів обласного бюджету  
профінансовано заходи 22 програм на понад 559,5 млн грн (30,31% від 
передбаченого річного обсягу з урахуванням змін).

Фактично використано 522,1 млн грн і середній показник виконання 
програм склав 28,3% від передбаченого на 2022 рік.

Обласні програми, реалізація яких вище середнього показника (понад 
28,3%):

1. Комплексна програма підтримки та розвитку сільського господарства у 
Львівській області на 2021 – 2025 роки – 62,69%;

2. Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Львівській області на 2021-2025 роки – 46,51%;

3. Програма підтримки та розвитку транспорту і зв'язку на 2022 – 2026 
роки – 44,48%;

4. Програма покращення якості надання публічних послуг органами 
виконавчої влади на 2022 рік – 40,65%;

5. Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської 
області на 2021 – 2025 роки – 40,58%;

6. Комплексна програма «Безпечна Львівщина» на 2021 – 2025 роки – 
40,53%;

7. Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області 
учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також 
родин Героїв Небесної Сотні на 2021 – 2025 роки – 32,88%;

8. Програма підтримки бізнесу у Львівській області на період воєнного 
стану – – 32,82%.

Обласні цільові програми, реалізація яких нижче середнього показника:
1. Програма відновлення, збереження національної пам’яті та 

протокольних заходів на 2021 – 2025 роки – 24,11%;
2. Програма підтримки розвитку Пласту у Львівській області на 2021 –

2025 роки – 22,20%;



3. Програма розвитку освіти Львівської області на 2021 – 2025 роки – 
18,61%;

4. Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій 
громадян Львівської області на 2021 – 2025 роки – 18,54%;

5. Програма розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, 
організації та безпеки дорожнього руху на 2021 – 2025 роки – 13,70%;

6. Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у 
Львівській області – 12,24%;

7. Комплексна програма підвищення енергоефективності, 
енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області 
на 2021– 2025 роки – 11,96%;

8. Програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 
2021 – 2025 роки – 9,61%;

9. Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту 
Львівщини на 2021 – 2025 роки – 3,30%;

10. Програма охорони навколишнього природного середовища на 2021–
2025 роки – 2,84%;

11. Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 
період дії воєнного стану – 2,70%;

12. Програма розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2021 – 
2025 роки – 1,21%;

13. Програма сприяння інноваційному та науково-технологічному 
розвитку у Львівській області на 2021 – 2025 роки – профінансовано 98,58% 
від передбаченого річного обсягу, фактично використано 0%;

14. Комплексна програма надання житлових кредитів окремим категоріям 
громадян у Львівській області на 2021– 2025 роки – профінансовано 30,76% 
від передбаченого річного обсягу, фактично використано 0%.

Кошти по ряду обласних цільових програм (8)  та окремих заходах 
програм не використовуються, що обумовлено введенням в Україні воєнного 
стану та зміною пріоритетності виплат.
ВИСТУПИЛИ: В. Квурт, А. Дуліб’яник, Й. Ситник, М. Дзюдзь, В. Андрейко.

Члени постійної комісії обговоривши інформацію Львівської обласної 
військової адміністрації   щодо соціально-економічного розвитку області за 
період дії воєнного стану та виконання обласних цільових програм за перше 
півріччя 2022 року, а також оперативну інформацію про виконання обласних 
цільових програм станом на 01.08.2022 вирішили взяти її до відома.  

Голова
постійної комісії                                                             Володимир КВУРТ

Заступник голови
постійної комісії                                                         Андрій ДУЛІБ’ЯНИК  




