
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань
молоді та спорту

ПРОТОКОЛ № 28
від 27 березня 2023 року

каб. 307

Засідання розпочалося о 11.00
Засідання закінчилось о 11.30

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

Запрошені:
C. Наконечна – заступник директора – начальник бюджетного управління 
департаменту фінансів Львівської обласної військової адміністрації;
В. Табакера – заступник директора - начальник управління регіонального 
розвитку департаменту економічної політики Львівської обласної військової 
адміністрації;
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 лист начальника Львівської обласної військової адміністрації 
М. Козицького (від 27.02.2023 вх №02-438) щодо виконання обласного 
бюджету Львівської області за 2022 рік.
3. Про лист начальника Львівської обласної військової адміністрації 
М. Козицького (від 09.03.2023 вх №02-554) щодо актуалізації Стратегії 
розвитку Львівської області на період 2021-2027 років та розробку проєкту 
Плану заходів.
4. Про розгляд проєкту рішення «Про прийняття об’єктів фізичної культури та 
спорту у спільну власність територіальних громад Львівської області» (від 
16.03.2023 № 711-ПР).
5. Про лист начальника Львівської обласної військової адміністрації 
М. Козицького (від 20.03.2023 вх №02-646) щодо проєкту рішення обласної 
ради «Про прийняття об’єктів фізичної культури та спорту у спільну власність 
територіальних громад Львівської області».
6. 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 лист начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького (від 27.02.2023 вх №02-438) щодо виконання 
обласного бюджету Львівської області за 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ: С. Наконечна поінформувала про виконання обласного 
бюджету Львівської області за 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, К. Кеньо, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

3. СЛУХАЛИ: Про лист начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького (від 09.03.2023 вх №02-554) щодо актуалізації 
Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років та розробку 
проєкту Плану заходів.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, В. Табакера.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення «Про актуалізацію Стратегії 
розвитку Львівської області на період 2021-2027 років та розробку плану 
заходів з її реалізації у 2024-2027 роках» й рекомендувати винести на розгляд 
сесії обласної ради.

4. СЛУХАЛИ: Про розгляд:
 - проєкту рішення «Про прийняття об’єктів фізичної культури та спорту у 
спільну власність територіальних громад Львівської області» (від 16.03.2023 
№ 711-ПР);
 - листа начальника Львівської обласної військової адміністрації М. Козицького 
(від 20.03.2023 вх №02-646) щодо проєкту рішення обласної ради «Про 
прийняття об’єктів фізичної культури та спорту у спільну власність 
територіальних громад Львівської області».
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей з пропозицією об’єднати питання 4 і 5 порядку денного 
та розглянути разом.
ВИСТУПИЛИ: Т. Назарків, К. Кеньо, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати і взяти за основу проєкт рішення «Про прийняття 
об’єктів фізичної культури та спорту у спільну власність територіальних 
громад Львівської області» (від 16.03.2023 № 711-ПР) й винести на розгляд 
сесії обласної ради.

Голова                                                                                         Тетяна БЕЙ

Секретар                                                                                     Сергій ОЛЕНИЧ


