
 
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 22
засідання постійної комісії з питань

молоді та спорту

21.02.2022 року                                    14.00                                                  307 каб.

Склад постійної комісії: 
Бей Тетяна Богданівна – голова постійної комісії
Кеньо Катерина Іванівна – заступник голови постійної комісії
Оленич Сергій Романович – секретар постійної комісії

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.

2. Про лист голови Львівської обласної державної адміністрації М. Козицького 
(від 15.02.2022 вх № 02-921) щодо проєкту рішення «Про затвердження 
переліку місць облаштування спортивних майданчиків/споруд на 2022 рік».

3. Про лист заступника голови Львівської обласної державної адміністрації 
І. Собка (від 15.02.2022 вх №02-916) щодо облаштування спортивних 
майданчиків/споруд.

Інформує: Р. Хім’як – начальник управління молоді та спорту Львівської 
обласної державної адміністрації.

4. Про звернення депутата Львівської обласної ради С. Оленича (від 31.01.2022 
№Д-17вн-15) щодо реконструкції стадіону «Галиччина» на вул. Спортивній, 2 
м. Дрогобич.

5. Про звернення депутата Львівської обласної ради Р. Добоша (від 16.02.2022 
№Д-17вн*-44) щодо проєкту рішення «Про внесення змін до Програми 
підтримки розвитку Пласту у Львівській області на 2021 – 2025 роки».

Інформує: Р. Добош – депутат Львівської обласної ради.

6. Про звернення депутата Львівської обласної ради В. Сагана (від 08.02.2022 
вх №Д-17вн-25) щодо реконструкції шкільного майданчика Коропузького НВК.

7. Про протокольне доручення за підсумками апаратної наради голови 
Львівської обласної ради І. Гримак (від 26.01.2022 №ПДВн-1) щодо 
опрацювання звітів про виконання обласних цільових програм за 2021 рік.



8. Про лист голови Комітету з питань молоді і спорту Верховної ради України 
(від 15.02.2022 вх № 02-894) щодо прийому документів на здобуття премії 
Верховної ради України за внесок молоді у розвиток парламентизму, місцевого 
самоврядування у 2022 році.

9. Про звернення Сколівського міського голови М. Романишина (від 11.02.2022 
вх № 02-830) щодо виділення коштів на Капітальний ремонт стадіону «Юність» 
в м. Сколе Стрийського району.

10. Про звернення Сколівського міського голови М. Романишина (від 
11.02.2022 вх № 02-829) щодо будівництва мультифункціонального 
спортивного майданчика із наливним покриттям в м. Сколе, вул. С. Бандери, 2.

11. Про звернення Дрогобицького міського голови Т. Кучми (від 10.02.2022 вх 
№02-816) щодо будівництва багатофункціонального спортивного майданчика із 
наливним поліуретановим покриттям на території парку по вул. І. Франка 
м. Дрогобич.

12. Про звернення Дрогобицького міського голови Т. Кучми (від 07.02.2022 вх 
№02-728) щодо будівництва багатофункціонального спортивного майданчика із 
наливним поліуретановим покриттям біля ліцею № 1 імені І. Франка 
вул. П. Сагайдачного, 19 у м. Дрогобичі.

13. Про звернення Радехівського міського голови С. Коханчука (від 0902.2022 
вх №02-787) щодо облаштування спортивного майданчика зі штучним 
покриттям у с. Павлів пр-т Юності. 

14. Про звернення Новояворівського міського голови В. Мацелюха (від 
08.02.2022 вх № 02-742) щодо передбачення коштів на ряд об’єктів 
розташованих на території міської ради.

15. Про звернення Стрийського міського голови М. Дмитришина (від 
26.01.2022 вх №02-489) щодо будівництва тренувального футбольного поля 
стадіону «Сокіл» по вул. Шашкевича, 18 у м. Стрий.

16. Про звернення Грабовецько-Дулібівської сільського голови П. Васильківа 
(від 17.02.2022 вх №02-970) щодо співфінансування будівництва спортивного 
майданчика зі штучним покриттям в с. Нижня Стинава Стрийського району.

17. Про звернення голови Громадської ради при Львівській обласній державній 
адміністрації А. Болюбаша (від 01.02.2022 вх № 02-629) щодо відновлення 
стану крісельного підйомника та бугельних витягів на г. Тростян.



18. Про лист заступника голови Львівської обласної державної адміністрації 
І. Собка (від 11.02.2022 вх № 02-832) щодо фінансової підтримки 
ГО ЛОО «ФСТ «Спартак».

19. Різне.

Голова комісії                                                                            Тетяна БЕЙ
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