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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

VIII скликання
постійна комісія з питань євроінтеграції,

міжнародного та міжрегіонального співробітництва

ПРОТОКОЛ № 22
від 03 травня 2022 року

каб.307

Засідання розпочалося о 18.00.
Засідання закінчилось о 18.50.

Присутні члени постійної комісії: Н. Галецька, О. Кобзарев.
Відсутні: Є. Швед.
Запрошені:
Л. Лисих – заступник директора департаменту міжнародної технічної 
допомоги та міжнародного співробітництва Львівської обласної військової 
адміністрації;
Н. Савка – т.в.о. виконавчого директора Асоціації «Єврорегіон Карпати 
Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання комісії.

2. Про протокольне доручення робочої наради з головами постійних комісій від 
6 квітня 2022 року (№ПДВн-4 від 08.04.2022) щодо напрцювання пропозицій 
з метою розробки Стратегії щодо адаптації базових галузей Львівщини до 
умов воєнного стану та в післявоєнний період.

3. Про звернення громадянина В. Нагірного (№01-Н-209 від 04.02.2022,       
№01-Н-257 від 09.02.2022, №01-Н-292 від 15.02.2022 ) щодо необхідності 
перевірки ознак корупції в діях посадових осіб та вжиття заходів щодо 
низки проблемних питань, а саме будівництва Карпатського центру 
регіонального розвитку у с. Волосянка.

4. Про лист т.в.о. виконавчого директора Асоціації «Єврорегіон Карпати 
Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» Н. Савки (№02-1037 
від 21.02.2022) щодо забезпечення діяльності Асоціації та обговорення 
поточного стану справ.

5. Різне.
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1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: у питанні 5 Різне заслухати заступника директора департаменту 
міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської 
обласної військової адміністрації Л. Лисих щодо стану реалізації проектів МТД 
на Львівщині.

2. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення робочої наради з головами 
постійних комісій від 6 квітня 2022 року (№ПДВн-4 від 08.04.2022) щодо 
напрацювання пропозицій з метою розробки Стратегії щодо адаптації 
базових галузей Львівщини до умов воєнного стану та в післявоєнний 
період.
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька запропонувала делегувати до робочої групи щодо 
напрацювання пропозицій з метою розробки Стратегії щодо адаптації базових 
галузей Львівщини до умов воєнного стану та в післявоєнний період:
Оксану Кулебу – представницю ГО «Клуб ділових людей» Львівщини, яка 
займається підтримкою експортерів;
Ірину Тимечко – старшого наукового співробітника Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. Долішнього.

О. Кобзарев також запропонував по економічному напрямку делегувати до 
робочої групи наступних представників:
Ірину Кулинич – директора департаменту економічного розвитку Львівської 
міської ради;
Сергій Кіраль – бізнес-омбудсмен.

Також Н. Галецька та О. Кобзарев озвучили попередні пропозиції до 
вищезгаданої Стратегії, а саме:

1. Розглянути можливість підтримки оборонного кластеру.
2. Робота з ВПО для надання робочих місць.
3. Розвиток культурного простору.
4. Промоція Львівщини та всієї України за кордоном, зокрема розвиток 

наших культурних центрів.
5. Активізація та пришвидшення відкриття нової Програми Польща-

Україна для пришвидшення отримання нових коштів та повернення 
коштів з попередньої Програми для підсилення бюджету громад.

6. Звернутись до спільного технічного секретаріату Програми Польща-
Білорусь-Україна щодо пришвидшення повернення тих коштів, які 
мають бути повернені громадам, а саме 3 транш, оскільки зараз є 
бюджетний дефіцит.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: сформувати робочу групу в профільній галузі та на наступному 
засіданні комісії детальніше напрацювати пропозиції до Стратегії щодо 
адаптації базових галузей Львівщини до умов воєнного стану та в післявоєнний 
період.
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3. СЛУХАЛИ: Про звернення громадянина В. Нагірного (№01-Н-209 від 
04.02.2022, №01-Н-257 від 09.02.2022, №01-Н-292 від 15.02.2022 ) щодо 
необхідності перевірки ознак корупції в діях посадових осіб та вжиття 
заходів щодо низки проблемних питань, а саме будівництва Карпатського 
центру регіонального розвитку у с. Волосянка.
ВИСТУПИЛИ:.Н. Галецька, Н. Савка.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копії заяв громадянина В. Нагірного до комісії з 
питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань 
для вивчення та надання пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного 
питання.

4. СЛУХАЛИ: Про лист т.в.о. виконавчого директора Асоціації 
«Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального 
розвитку» Н. Савки (№02-1037 від 21.02.2022) щодо забезпечення діяльності 
Асоціації та обговорення поточного стану справ.
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька, О. Кобзарев, Н. Савка.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0 
ВИРІШИЛИ: звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням щодо 
розгляду можливостей для погашення заборгованості по заробітній платі для 
працівників Асоціації «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція 
регіонального розвитку».

Також вирішили підтримати пропозицію т.в.о. директора Асоціації 
«Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»     
Н. Савки щодо покращення фінансування діяльності Асоціації.

5. СЛУХАЛИ: Різне: 
Про інформацію щодо стану реалізації проектів МТД на Львівщині.
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька, Л. Лисих. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

Звернутись до департаменту міжнародної технічної допомоги та 
міжнародного співробітництва Львівської обласної військової адміністрації з 
проханням підготувати своє бачення по змінах, які необхідно внести до 
Регіональної програми з міжнародного і транскордонного співробітництва, 
європейської інтеграції на 2021 – 2025 роки.

Також депутати висловили думку щодо необхідності проведення чергової 
сесії обласної ради.

Голова                                       Наталія ГАЛЕЦЬКА

Секретар                                                                              Олександр КОБЗАРЕВ
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