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Щодо інформаційного запиту 

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» обласна державна адміністрація розглянула в межах своєї 
компетенції Ваш запит від 04.09.2018, що надійшов до Секретаріату Кабінету 

Міністрів з веб-сайту «Доступ до правди».
Інформуємо, що Угода про асоціацію стала важливим кроком у процесі 

інтеграції України до ЄС. У зв’язку із цим та з метою забезпечення виконання 

Угоди, постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 

затверджено План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

У цьому документі детально виписані завдання й заходи на виконання 

Угоди, терміни їхнього виконання та структури, відповідальні за їх реалізацію. У 

цьому розрізі обласних державних адміністрацій стосуються пп. 62, 1787 та 

1927.

Зокрема, на виконання п. 62 «Забезпечення належної реалізації Стратегії 
захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на 

період до 2020 року» під егідою обласної державної адміністрації проведено 

низку заходів (додається).
На виконання п. 1787 «Розроблення Стратегії та Програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього руху» у 2017 році в обласному бюджеті було 

передбачено 20 млн грн. За ці кошти:
 освітлено 150 пішохідних переходів, зокрема:
- М-06 Київ-Чоп – 11 переходів;
- М-09 Львів-Рава Руська – 21 перехід;
- М-10 Львів-Краковець – 23 переходи;
- М-11 Львів-Шегині – 32 переходи;
- Н-02 Львів-Тернопіль – 9 переходів;
- Н-09 Мукачеве-Ів. Франківськ-Львів – 11 переходів;
- Н-13 Львів-Самбір-Ужгород – 21 перехід;
- Н-17 Львів-Радехів-Луцьк – 8 переходів;
- Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква – 14 переходів;
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 влаштовано  5 світлофорів:
- м. Кам’янка-Бузька (Н-17 Львів-Радехів-Луцьк);
- м.Золочів (Н-02 Львів-Тернопіль);
- м.Рава Руська (М-09 Львів-Рава Руська);
- с.Бартатів (М-11 Львів-Шегин);
- Західний обхід м.Львова;
 Влаштовано  14 точок відеонагляду: 
- М-06 Київ-Чоп (с.Гірне км 630+600, с.Верхнє Синьовидне км 644+599);

- М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська (с.Куликів км 114+891,м.Золочів км 

55+291);

- М-10 Львів-Краковець (м.Новояворівськ км 34+700, с. Наконечне Друге км 

56+400);

- М-11 Львів-Шегині, (с.Зимна Вода км 8+675, м.Городок км 24+100);

- Н-17 Львів-Радехів-Луцьк (с.Жовтанці км 10+350);

- Н-09 Мукачеве-Ів.Франківськ-Львів (м.Бібрка км 415+170,с.Давидів км 

434+950);

- Н-13 Львів-Самбір-Ужгород (с.Ставчани  км 17+250, м.Самбір км 75+950).

У 2018 році в обласному бюджеті на ці потреби передбачено 15,3 млн грн. 
За ці кошти планується:

 освітити 68 пішохідних переходів:
- Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига – 1 перехід;
- Н-13 Львів-Самбір-Ужгород – 3 переходи;
- Західний обхід м. Львова – 1 перехід;
- Т-18-06 Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ-Перемишляни – 3 переходи;
- Т-14-02 Східниця-Пісочна – 11 переходів;
- Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий – 10 переходів;
- Т-14-24 Сколе –Славське – 6 переходів;
- О140203 Буськ-Вузлове – 2 переходи;
- О141805 Під'їзд до м. Моршин – 14 переходів;
- О141604 Червоноград-Перетоки – 2 переходи;
- О141803 Стрий-Журавне – 3 переходи;
- С140216  Чучмани – Сторонибаби – 1 перехід;
- С141516 Славське-Хащованя – 1 перехід;
- С141807 Стрий-Дуліби – 1 перехід;
- Т-14-17 Куровичі-Рогатин – 4 переходи;
- О140601 Рава Руська-Гайок – 5 переходів;
 влаштувати 3 світлофори:
- с. Станків (Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига, км 6+980);

- смт Великий Любінь (Н-13 Львів-Самбір-Ужгород, км 27+150);

- на пішохідному переході (М-06 Київ-Чоп, км 553+050);

 облаштувати 2 залізничні переїзди:
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- км 1499+213 дільниці Львів – Стрий;
- км 33+871 дільниці Львів - Мостиська  (Городок);
 встановити аналітичні системи та програмне забезпечення, обслуговувати 

системи відеоспостереження на автомобільних дорогах загального 

користування у Львівській області.
На виконання п. 1927 «Запровадження єдиного номера Європейського 

екстреного виклику 112» розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації  від 4  березня 2015 року № 67/0/5-15 було організовано роботу 

«Гарячої лінії області»; забезпечено прийом, реєстрацію, направлення на розгляд 

відповідним виконавцям та контроль за виконанням звернень громадян, що 

поступатимуть за номером «112» та з «Урядової гарячої лінії»; переведено 

обласний контактний центр у цілодобовий режим роботи; забезпечено 

інформаційний супровід "Гарячої лінії області".
Крім  того,  розпорядженням  голови  обласної  державної  адміністрації   

від 30 березня 2016 року № 174/0/5-16 затверджено Порядок розгляду звернень, 
що надходять на «Гарячу лінію області» та Порядок реагування на звернення 

громадян, що надійшли на «Гарячу лінію області».

Додаток: на 9 арк.

З повагою

Заступник голови О.О. Стоколос-Ворончук
    

Н. Кирчів,  2999187 


