
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань
молоді та спорту

ПРОТОКОЛ № 26
від 25 листопада 2022 року

каб. 326

Засідання розпочалося о 11.00
Засідання закінчилось о 12.00

Присутні: Т. Бей, К. Кеньо (у режимі відеоконференції), С. Оленич.

Запрошені:
Р. Добош – депутат Львівської обласної ради;
C. Наконечна – заступник директора – начальник бюджетного управління 
департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації;
А. Тур – заступник начальника управління молоді та спорту Львівської 
обласної державної адміністрації;
Т. Назарків – в. о. начальника відділу молодіжної політики управління молоді 
та спорту Львівської обласної військової адміністрації;
М. Політило – спеціаліст департаменту архітектури та розвитку містобудування 
Львівської облдержадміністрації;
І. Пеленичка – заступник директора Львівського регіонального управління 
«Держмолодьжитла».

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 ( №ПДВн-16 від 21.09.2022, 
ПДВн-18 від 27.10.2022) щодо заслуховування та проведення аналізу звітів про 
виконання обласних цільових програм.
3. Про виконання рішення Львівської обласної ради від 14.06.2022 № 367 «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 лист начальника Львівської обласної військової адміністрації 
М. Козицького (від 21.11.2022 вх №02-3106) щодо виконання показників 
обласного бюджету Львівської області за 9 місяців 2022 року.



5. Про звернення депутата Львівської обласної ради Т. Подвірного (від 
17.11.2022 №Д-17вн*-134) щодо проєкту рішення «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».
6. Про протокольне доручення за підсумками засідання президії від 18.11.2022 
(від 22.11.2022 №ПДПвн-3) щодо розгляду проєкту рішення «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).
7. Про лист голови комітету з питань молоді та спорту Верховної ради України 
А. Кожем’якіна (від 21.09.2022 вх № 02-2400) щодо передбачення в обласному 
бюджеті на 2023 рік коштів для фінансової підтримки територіальних та 
місцевих осередків фізкультурно-спортивних товариств «Колос», «Динамо», 
«Україна» та «Спартак», дитячо-юнацьких спортивних шкіл, засновниками 
яких є зазначені фізкультурно-спортивні товариства.
8. Про звернення директора Комунальної організації (установа, заклад) 
«Фізкультурно-оздоровчий комплекс «Старт» С. Худика (від 01.11.2022 
вх №02-2886) щодо надання роз’янення стосовно умов користування 
майданчиком.
9. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей:
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний у цілому.

2. СЛУХАЛИ: Про розгляд протокольних доручень за підсумками апаратних 
нарад в голови обласної ради від 19.09.2022 та від 24.10.2022 ( №ПДВн-16 від 
21.09.2022, ПДВн-18 від 27.10.2022) щодо заслуховування та проведення 
аналізу звітів про виконання обласних цільових програм.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома та використання в роботі.

3. СЛУХАЛИ: Про виконання рішення Львівської обласної ради від 14.06.2022 
№ 367 «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, Р. Добуш, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ: Узгодити та сформувати графіки виїздів на місця для 
ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю комунальних закладів у 
сферах молоді та спорту й напрацювати пропозиції щодо перспективних планів 
їх розвитку і діяльності. 

4. СЛУХАЛИ: Про лист начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького (від 21.11.2022 вх №02-3106) щодо виконання 
показників обласного бюджету Львівської області за 9 місяців 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, С. Наконечна, С. Оленич, Р. Добош, А. Тур, 
Т. Назарків.

С. Наконечна поінформувала про виконання обласного бюджету 
Львівської області за 9 місяців 2022 року;

А. Тур представив завдання і заходи на 2023 рік:
 - Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини 

на 2021 – 2025 роки»; 
 - Програми «Молодь Львівщини» на 2021 – 2025 роки;
Р. Добош озвучив пропозиції щодо заходів Програми підтримки розвитку 

Пласту у Львівській області на 2021 – 2025 роки на 2023 рік;
М. Політило поінформував про виконання Комплексної програми 

надання житлових кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області 
на 2021 – 2025 роки у 2022 році в частині Забезпечення молоді житлом у 
Львівській області.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 

4.1. Інформацію про виконання показників обласного бюджету Львівської 
області за 9 місяців 2022 року та виконання Комплексної програми надання 
житлових кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області 
на 2021 – 2025 роки у 2022 році взяти до відома.

4.2. Підтримати запропоновані пропозиції на реалізацію у 2023 році 
напрямів, завдань і заходів Комплексної програми розвитку фізичної культури 
та спорту Львівщини на 2021 – 2025 роки», Програми «Молодь Львівщини» на 
2021 – 2025 роки та Програми підтримки  розвитку Пласту у Львівській області 
на 2021 – 2025 роки.

5. СЛУХАЛИ: Про звернення депутата Львівської обласної ради Т. Подвірного 
(від 17.11.2022 №Д-17вн*-134) щодо проєкту рішення «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».
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, Р. Добош, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та рекомендувати зазначений проєкт рішення на 
розгляд чергової сесії обласної ради, про, що повідомити постійну комісію з 
питань комунального майна.



6. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення за підсумками засідання президії 
від 18.11.2022 (від 22.11.2022 №ПДПвн-3) щодо розгляду проєкту рішення 
«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).
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, Р. Добош, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та рекомендувати винести зазначений проєкт 
рішення на чергову сесію обласної ради.

7. СЛУХАЛИ: Про лист голови комітету з питань молоді та спорту Верховної 
ради України А. Кожем’якіна (від 21.09.2022 вх № 02-2400) щодо передбачення 
в обласному бюджеті на 2023 рік коштів для фінансової підтримки 
територіальних та місцевих осередків фізкультурно-спортивних товариств 
«Колос», «Динамо», «Україна» та «Спартак», дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, засновниками яких є зазначені фізкультурно-спортивні товариства.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, А. Тур.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію зазначеного листа до управління молоді та 
спорту Львівської обласної державної адміністрації (Р. Хім’як) для надання 
інформації стосовно фінансування територіальних та місцевих осередків 
фізкультурно-спортивних товариств «Колос», «Динамо», «Україна» та 
«Спартак», дитячо-юнацьких спортивних шкіл, засновниками яких є зазначені 
фізкультурно-спортивні товариства.

8. СЛУХАЛИ: Про звернення директора Комунальної організації (установа, 
заклад) «Фізкультурно-оздоровчий комплекс «Старт» С. Худика (від 01.11.2022 
вх №02-2886) щодо надання роз’янення стосовно умов користування 
майданчиком.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, А. Тур, С. Оленич, Р. Добош.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію зазначеного листа до управління молоді та 
спорту Львівської обласної державної адміністрації (Р. Хім’як) для надання 
роз’яснень стосовно умов користування майданчиком в м. Новояворівську.

Голова                                                                                         Тетяна БЕЙ

Секретар                                                                                     Сергій ОЛЕНИЧ


