
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 26

засідання постійної комісії з питань
молоді та спорту

25.11.2022 року                                    11.00                                                  326 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 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 Комунальна організація (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.

Голова                                                                                         Тетяна БЕЙ


