ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань
молоді та спорту
ПРОТОКОЛ № 25
від 18 липня 2022 року
каб. 319
Засідання розпочалося о 12.00
Засідання закінчилось о 12.40
Присутні: К. Кеньо, Т. Бей, С. Оленич.
Запрошені:
Т. Назарків – в. о. начальника відділу молодіжної політики управління молоді
та спорту Львівської обласної військової адміністрації;
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про порядок денний засідання комісії.
2. Про протокольне доручення за підсумками XIII чергової сесії від 14.06.2022
(від 20.06.2022 №ПДСвн-2) щодо:
2.1. розгляду проєктів рішень та підготовки відповідних пропозицій:
- № 181-ПР від 15.03.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту,
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі
змінами»;
- № 203-ПР від 12.04.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту,
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі
змінами»;
- № 609-ПР від 06.06.2022 «Про внесення змін до Редакційного статуту
комунального підприємства
Львівської обласної ради
«Телекомпанія
«ЛЬВІВ – ТБ»;
2.2. розгляду та доопрацювання проєкту рішення «Про представлення
О. Бориса на здобуття Премії Верховної Ради України за внесок молоді у
розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування».
3. Про виконання рішення Львівської обласної ради № 367 від 14.06.2022 «Про
заслуховування інформації щодо діяльності комунальних підприємств
Львівської обласної ради» (від 21.06.2022 №392-Р) щодо формування графіку
слухань комунальних підприємств та перспективних планів розвитку і
діяльності відповідного підприємства.

4. Про протокольне доручення за підсумками засідання президії від 13.12.2021
(від 16.12.2021 №ПДВн-113) щодо погодження ініціативної групи з підготовки
установчих зборів для формування складу молодіжної ради.
5. Різне.
1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей з пропозицією внести до порядку денного постійної
комісії питання:
- Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження переліку місць
облаштування спортивних майданчиків/споруд на 2022 рік» (лист голови
Львівської обласної державної адміністрації М. Козицького (вх № 02-921
від 15.02.2022).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Внести до порядку денного в пункт 5 Різне питання «Про розгляд
проєкту рішення «Про затвердження переліку місць облаштування спортивних
майданчиків/споруд на 2022 рік» (лист голови Львівської обласної державної
адміністрації М. Козицького вх № 02-921 від 15.02.2022)».
1.2. Погодити порядок денний у цілому.
2. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення за підсумками XIII чергової сесії
від 14.06.2022 (від 20.06.2022 №ПДСвн-2) щодо:
2.1. розгляду проєктів рішень та підготовки відповідних пропозицій:
- № 181-ПР від 15.03.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту,
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі
змінами»;
- № 203-ПР від 12.04.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту,
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі
змінами»;
- № 609-ПР від 06.06.2022 «Про внесення змін до Редакційного статуту
комунального підприємства
Львівської обласної ради
«Телекомпанія
«ЛЬВІВ – ТБ»;
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, К. Кеньо, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Звернутися до постійної комісії з питань культури,
інформаційної політики та промоції (С. Шеремета) щодо розгляду вказаних
вище проєктів рішень та надання пропозицій для винесення питання на розгляд
сесії обласної ради.
2.2. розгляду та доопрацювання проєкту рішення «Про представлення
О. Бориса на здобуття Премії Верховної Ради України за внесок молоді у
розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування».
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, К. Кеньо, С. Оленич, Т. Назарків.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати повторно винести на розгляд сесії обласної ради
проєкт рішення «Про представлення О. Бориса на здобуття Премії Верховної
Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого
самоврядування» (№601-ПР від 19.05.2022).
3. СЛУХАЛИ: Про виконання рішення Львівської обласної ради № 367 від
14.06.2022 «Про заслуховування інформації щодо діяльності комунальних
підприємств Львівської обласної ради» (від 21.06.2022 №392-Р) щодо
формування графіку слухань комунальних підприємств та перспективних
планів розвитку і діяльності відповідного підприємства.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, К. Кеньо, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Здійснити виїзди на місця для ознайомлення з фінансовогосподарською діяльністю комунальних закладів у сферах молоді та спорту й
напрацювати пропозиції щодо перспективних планів їх розвитку і діяльності.
4. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення за підсумками засідання президії
від 13.12.2021 (від 16.12.2021 №ПДВн-113) щодо погодження ініціативної
групи з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, К. Кеньо, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
4.1. У зв’язку із уведенням воєнного стану на території України зняти з
сайту проєкт рішення «Про погодження створення Молодіжної ради при
Львівській обласній раді» (№ 400-ПР від 11.10.2021).
4.2. Повернутися до розгляду питання після завершення або скасування
воєнного стану.
5. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження переліку
місць облаштування спортивних майданчиків/споруд на 2022 рік» (лист голови
Львівської обласної державної адміністрації М. Козицького (вх № 02-921 від
15.02.2022).
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, К. Кеньо, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: У зв’язку із уведенням воєнного стану на території України
зняти з сайту проєкт рішення «Про затвердження переліку місць облаштування
спортивних майданчиків/споруд на 2022 рік» (№ 580-ПР від 15.02.2022).
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