
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 25

засідання постійної комісії з питань євроінтеграції,
міжнародного та міжрегіонального співробітництва

31.01.2023                                         17.00                                              307 каб.

Склад постійної комісії:
Галецька Наталія Богданівна – голова постійної комісії;
Швед Євген Васильович – заступник голови постійної комісії;
Кобзарев Олександр Володимирович – секретар постійної комісії.

1. Про порядок денний засідання комісії.

2. Про інформацію департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного 
співробітництва Львівської обласної військової адміністрації щодо стану 
виконання Регіональної програми з міжнародного і транскордонного 
співробітництва, європейської інтеграції на 2021 – 2025 роки у 2022 році та 
запланованих заходів на 2023 рік.
Інформує: Р. Шепеляк – директор департаменту міжнародної технічної 
допомоги та міжнародного співробітництва Львівської обласної військової 
адміністрації

3. Про лист начальника Львівської обласної військової адміністрації М. Козицького 
(№02-3461 від 08.12.2022) щодо надання інформації про затверджені показники 
обласного бюджету на 2023 рік.
Інформує: О. Демків – директор департаменту фінансів Львівської обласної 
військової адміністрації

4. Про протокольне доручення за підсумками ХV чергової сесії від 29 листопада 
2022 року (ПДСвн-4 від 01.12.2022) щодо напрацювання проєкту звернення до 
урядів держав - членів Європейського Союзу та НАТО, а також інших 
міжнародних організацій щодо підтримки надання Україні статусу членства в ЄС 
та НАТО. 
4.1. Про лист голови комісії з питань законності, депутатської етики, регламенту 
та свободи слова Р. Фединяка (№К103вн-17 від 23.12.2022) щодо підтримки 
звернення до урядів держав - членів Європейського Союзу та НАТО, а також 
інших міжнародних організацій щодо підтримки надання Україні статусу членства 
в ЄС та НАТО.
4.2. Про Закон України «Про ратифікацію Меморандуму про домовленість між 
Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації стосовно 
співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, 
спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО «Партнерство 
заради миру».
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4.3. Про Постанову Верховної Ради України «Про звернення Верховної Ради 
України до держав Групи Двадцяти щодо виключення російської федерації зі 
складу цієї групи».

5. Про протокольне доручення за підсумками засідання президії від 18 листопада 
2022 року (№ПДПвн-3 від 22.11.2022) щодо розгляду питання "Про встановлення 
мораторію на відчуження нерухомого майна освітнього, соціально-культурного, 
санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, яке 
належить до спільної власності територіальних громад Львівської області"       
(656-ПР від 18.11.2022).

6. Про доручення голови обласної ради І. Гримак (№Д-125 від 30.12.2022) щодо 
переліку основних питань пленарних засідань на розгляд обласної ради в першому 
півріччі 2022 року.

7. Про рішення Тернопільської обласної ради від 21.12.2022 №635 (№02-30 від 
04.01.2023) щодо підтримки на державному рівні участі областей України в 
проєктах ініціативи Тримор’я.

8.  Про лист - відповідь заступника голови Львівської обласної військової 
адміністрації Ю. Бучка (№02-60 від 12.01.2023) щодо включення пункту пропуску 
«Угнів – Диніска» до переліку перспективних та проведення відповідних 
перемовин з Республікою Польща.

9. Різне.

Голова
постійної комісії        Наталія ГАЛЕЦЬКА


