
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань
молоді та спорту

ПРОТОКОЛ № 27
від 22 лютого 2023 року

каб. 307

Засідання розпочалося о 11.20
Засідання закінчилось о 12.20

Присутні: К. Кеньо, С. Оленич.
Відсутні: Т. Бей.

Запрошені:
C. Наконечна – заступник директора – начальник бюджетного управління 
департаменту фінансів Львівської обласної військової адміністрації;
А. Тур – заступник начальника управління молоді та спорту Львівської 
обласної військової адміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про порядок денний засідання комісії.
2. Про лист начальника Львівської обласної військової адміністрації 
М. Козицького (від 08.12.2022 вх №02-3461) щодо затверджених показників 
обласного бюджету на 2023 рік.
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).
4. Про лист голови Комітету з питань молоді і спорту Верховної ради України 
(від 19.01.2023 вх № 02-107) щодо прийому документів на здобуття у 2023 році 
Премії Верховної ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 
місцевого самоврядування.
5. Про лист в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради А. Білоуса (від 30.01.2023 №20) щодо інвентаризації об’єктів 
освітнього, соціально-культурного, санаторно-курортного, туристичного, 
фізкультурно-спортивного призначення, які належать до спільної власності 
територіальних громад Львівської області.
6. Про лист заступника голови Львівської обласної військової адміністрації 
І. Собка (від 16.12.2022 вх №02-3535) щодо надання фінансової підтримки 
обласним фізкультурно-спортивних товариствам.



7. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
впорядкування державних соціальних стандартів та державних соціальних 
нормативів надання послуг у сфері фізичної культури і спорту (від 03.02.2023 
вх № 02-245).
8. Постанова Верховної ради України «Про Звернення до парламентів 
іноземних держав, Міжнародного олімпійського комітету, національних 
олімпійських комітетів та міжнародних спортивних федерацій (від 10.02.2023 
вх № 02-311).
9. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: К. Кеньо.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний у цілому.

2. СЛУХАЛИ: Про лист начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького (від 08.12.2022 вх №02-3461) щодо затверджених 
показників обласного бюджету на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: С. Наконечна поінформувала про затверджені показники 
обласного бюджету Львівської області на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: К. Кеньо, С. Оленич, А. Тур.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти 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).
ВИСТУПИЛИ: К. Кеньо, С. Оленич, А. Тур.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Звернутися до управління молоді та спорту Львівської обласної 
військової адміністрації (Р. Хім’як) щодо сприяння у збільшенні фінансування 
на 2023 рік для КЗ ЛОР «Львівський обласний центр олімпійської підготовки зі 
стрільби стендової».

4. СЛУХАЛИ: Про лист голови Комітету з питань молоді і спорту Верховної 
Ради України (від 19.01.2023 вх № 02-107) щодо прийому документів на 
здобуття у 2023 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у 
розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.
ВИСТУПИЛИ: К. Кеньо, С. Оленич, А. Тур.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 

4.1. Оприлюднити на офіційному вебсайті Львівської обласної ради 
інформацію про оголошення конкурсу, терміни подання клопотань та перелік 



необхідних документів на здобуття у 2023 році Премії Верховної Ради України 
за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування. 

4.2. Скерувати копію зазначеного листа в управління молоді та спорту 
Львівської обласної військової адміністрації (Р. Хім’як) для поширення 
інформації про оголошення конкурсу на здобуття Премії Верховної Ради 
України.

5. СЛУХАЛИ: Про лист в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради А. Білоуса (від 30.01.2023 №20) щодо інвентаризації 
об’єктів освітнього, соціально-культурного, санаторно-курортного, 
туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, які належать до спільної 
власності територіальних громад Львівської області.
ВИСТУПИЛИ: К. Кеньо, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома та використання в роботі.

6. СЛУХАЛИ: Про лист заступника голови Львівської обласної військової 
адміністрації І. Собка (від 16.12.2022 вх №02-3535) щодо надання фінансової 
підтримки обласним фізкультурно-спортивних товариствам.
ВИСТУПИЛИ: К. Кеньо, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

7. СЛУХАЛИ: Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо впорядкування державних соціальних стандартів та державних 
соціальних нормативів надання послуг у сфері фізичної культури і спорту (від 
03.02.2023 вх № 02-245).
ВИСТУПИЛИ: К. Кеньо, А. Тур.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома та використання в роботі.

8. СЛУХАЛИ: Про Постанову Верховної ради України «Про Звернення до 
парламентів іноземних держав, Міжнародного олімпійського комітету, 
національних олімпійських комітетів та міжнародних спортивних федерацій 
(від 10.02.2023 вх № 02-311).
ВИСТУПИЛИ: К. Кеньо, А. Тур.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома та використання в роботі.

Заступник голови                                                                       Катерина КЕНЬО

Секретар                                                                                     Сергій ОЛЕНИЧ


