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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

VIII скликання
постійна комісія з питань євроінтеграції,

міжнародного та міжрегіонального співробітництва

ПРОТОКОЛ № 24
від 18 листопада 2022 року

каб.307

Засідання розпочалося о 09.00.
Засідання закінчилось о 09.30.

Присутні члени постійної комісії: Н. Галецька, О. Кобзарев.
Відсутні: Є. Швед.
Запрошені: 
Ю. Холод – заступник голови обласної ради;
Р. Шепеляк – директор департаменту міжнародної технічної допомоги та 

міжнародного співробітництва ЛОВА;
Н. Савка – уповноважена особа Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання комісії.
2. Про розгляд протокольних доручень за підсумками апаратних нарад в 

голови обласної ради від 19.09.2022 та від 24.10.2022 щодо заслуховування 
та проведення аналізу звітів про виконання обласних цільових програм.

3. Про розгляд звіту департаменту міжнародної технічної допомоги та 
міжнародного співробітництва ЛОВА про виконання заходів Регіональної 
програми з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської 
інтеграції на 2021 – 2025 роки у 2022 році.

Доповідає: Р. Шепеляк – директор департаменту міжнародної технічної 
допомоги та міжнародного співробітництва ЛОВА.
4. Про розгляд проєкту Регіональної програми з міжнародного і 

транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2021 – 2025 
роки на 2023 рік.

Доповідає: Р. Шепеляк – директор департаменту міжнародної технічної 
допомоги та міжнародного співробітництва ЛОВА.
5. Про діяльність Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 

Карпати – Україна» у 2022 році.
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Доповідає: Н. Савка – уповноважена особа Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна».
6. Про обговорення та формування звернень на чергову сесію обласної ради.
7. Різне.

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

2. СЛУХАЛИ: Про розгляд протокольних доручень за підсумками 
апаратних нарад в голови обласної ради від 19.09.2022 та від 24.10.2022 
щодо заслуховування та проведення аналізу звітів про виконання обласних 
цільових програм.
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

3. СЛУХАЛИ: Про розгляд звіту департаменту міжнародної технічної 
допомоги та міжнародного співробітництва ЛОВА про виконання заходів 
Регіональної програми з міжнародного і транскордонного співробітництва, 
європейської інтеграції на 2021 – 2025 роки у 2022 році.
ВИСТУПИЛИ: Р. Шепеляк, Ю. Холод, Н. Галецька, О. Кобзарев.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.                                                       
ВИРІШИЛИ: звіт департаменту міжнародної технічної допомоги та 
міжнародного співробітництва ЛОВА про виконання заходів Регіональної 
програми з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської 
інтеграції на 2021 – 2025 роки у 2022 році взяти до відома з урахуванням 
рекомендацій щодо завершення встановлення санітарно-гігієнічних модулів та 
можливої передачі їх на баланс територіальним громадам Львівщини.

4. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту Регіональної програми з 
міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції 
на 2021 – 2025 роки на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: Р. Шепеляк, Ю. Холод, Н. Галецька, О. Кобзарев.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.                                                       
ВИРІШИЛИ: проєкт Регіональної програми з міжнародного і транскордонного 
співробітництва, європейської інтеграції на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) 
на 2023 рік взяти до відома.
Рекомендувати департаментові міжнародної технічної допомоги та 
міжнародного співробітництва ЛОВА внести зміни у  Програму, а саме:
- збільшити фінансування напрямку/завдання 4.2. Програми на 1 млн гривень;
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- додати до Програми завдання щодо виділення коштів на техніко-економічне 
обґрунтування та ПКД для нових пунктів пропуску у розмірі 2 млн гривень.

5. СЛУХАЛИ: Про діяльність Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» у 2022 році.
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька, Н. Савка, О. Кобзарев.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

6. СЛУХАЛИ: Про обговорення та формування звернень на чергову 
сесію обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: звернутись до Львівської обласної військової адміністрації щодо 
відкриття нового автомобільного міжнародного пункту пропуску «Угнів – 
Диніска» на польсько-українському кордоні.

7. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ: Н. Галецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: запланувати наступне засідання комісії у січні або у грудні в разі 
виникнення потреби.

Голова                                             Наталія ГАЛЕЦЬКА

Секретар комісії                                                                 Олександр КОБЗАРЕВ


