
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань
молоді та спорту

ПРОТОКОЛ № 21
від 27 січня 2022 року

каб. 307

Засідання розпочалося о 12.00
Засідання закінчилось о 13.00

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

Запрошені:
В. Климович – директор ЛОЦ ФЗН «Спорт для всіх»;
Т. Назарків – головний спеціаліст відділу молодіжної політики управління 
молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про порядок денний засідання комісії.
2. Про протокольне доручення голови обласної ради І. Гримак (від 16.12.2021 
№ПДВн-113) щодо подання пропозиції для внесення змін до Регламенту 
Львівської обласної ради VIII скликання.
3. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації А. Годика (від 24.01.2021 вх № 02-406) щодо надання звітів про 
стан виконання у 2021 році заходів обласних програм.
4. Про звернення депутата Львівської обласної ради С. Пилипа (від 23.12.2021 
№Д-17вн-537) щодо реконструкції центрального стадіону м. Бібрці.
5. Про звернення Новороздільського міського голови Я. Яценко (від 10.01.2021 
вх № 02-100) щодо будівництва майданчиків з наливним покриттям.
6. Про звернення Розвадівського сільського голови Р. Сидора (від 05.01.2021 вх 
№02-84) щодо будівництва багатофункціонального майданчика з 
поліуретановим покриттям. 
7. Про звернення Бібрського міського голови Р. Гринуса (від 11.01.2021 вх 
№ 02-158) щодо включення реконструкцію міського стадіону до Комплексної 
програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на 2021-2025 роки.
8. Про звернення начальника управління культури, спорту та гуманітарної 
політики Новороздільської міської ради В. Засанського (від 01.12.2021 вх
№ 02-8155) щодо виділення коштів для придбання обладнання.



9. Про звернення Жовківського міського голови О. Вольського (від 22.12.2021 
вх № 02-8673) щодо облаштування спортивного майданчика для дітей 
початкової школи.
10. Про звернення голови Координаційна рада учасників бойових дій 
Львівщини про Львівській обласній державній адміністрації С. Лейченкова (від 
20.12.2021 вх № 02-8548) щодо створення робочої групи.
11. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей з пропозицією, включити до порядку денного постійної 
комісії питання: 
- Про лист голови Львівської обласної державної адміністрації 

М. Козицького (від 21.01.2021 вх № 02-383) щодо делегування 
представника у Координаційну раду з питань національно-патріотичного 
виховання;

- 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;

- Про лист начальника управління молоді та спорту Львівської обласної 
державної адміністрації Р. Хім’яка (від 26.01.2021 вх № 02-478) щодо 
надання звіту про виконання Програми «Молодь Львівщини» за 2021 рік;

- Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації А. Годика (від 27.01.2021 вх № 02-497) щодо зведеної 
інформації про стан виконання обласних програм у 2021 році.

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного вказані питання в Різне.

2. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення голови обласної ради І. Гримак (від 
16.12.2021 №ПДВн-113) щодо подання пропозиції для внесення змін до 
Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, К. Кеньо, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Відсутні пропозицій щодо внесення змін до Регламенту роботи 
Львівської обласної ради.

3. СЛУХАЛИ: Про лист першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації А. Годика (від 24.01.2021 вх № 02-406) щодо надання 
звітів про стан виконання у 2021 році заходів обласних програм.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, В. Климович, С. Оленич, К. Кеньо.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.



4. СЛУХАЛИ: Про звернення депутата Львівської обласної ради С. Пилипа 
(від 23.12.2021 №Д-17вн-537) щодо реконструкції центрального стадіону 
м. Бібрці.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, В. Климович.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати в управління молоді та спорту Львівської обласної 
державної адміністрації для вивчення та надання пропозицій щодо шляхів 
вирішення порушеного питання.

Надати роз’яснення щодо умов для включення об’єкта в Перелік місць 
облаштування спортивних майданчиків / споруд у 2022 році до Комплексної 
програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на 2021 – 2025 
роки.

5. СЛУХАЛИ: Про звернення Новороздільського міського голови Я. Яценко 
(від 10.01.2021 вх № 02-100) щодо будівництва майданчиків з наливним 
покриттям.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, В. Климович, К. Кеньо, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати в управління молоді та спорту Львівської обласної 
державної адміністрації для опрацювання і формування списку претендентів на 
облаштування спортивних майданчиків/споруд у 2022 році для подання на 
розгляд комісії.

Проаналізувати кількість майданчиків в кожній територіальній громаді 
для формування Переліку місць облаштування спортивних майданчиків/споруд 
у 2022 році на погодження.

6. СЛУХАЛИ: Про звернення Розвадівського сільського голови Р. Сидора (від 
05.01.2021 вх №02-84) щодо будівництва багатофункціонального майданчика з 
поліуретановим покриттям.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, В. Климович.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати в управління молоді та спорту Львівської обласної 
державної для вивчення та надання пропозицій щодо шляхів вирішення 
порушеного питання.

Надати роз’яснення щодо умов для включення об’єкту в Перелік місць 
облаштування спортивних майданчиків / споруд у 2022 році до Комплексної 
програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на 2021 – 2025 
роки.

7. СЛУХАЛИ: Про звернення Бібрського міського голови Р. Гринуса (від 
11.01.2021 вх № 02-158) щодо включення реконструкцію міського стадіону до 
Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на 
2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, В. Климович.



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати до управління молоді та спорту Львівської обласної 
державної адміністрації для вивчення та надання пропозицій щодо шляхів 
вирішення порушеного питання.

8. СЛУХАЛИ: Про звернення начальника управління культури, спорту та 
гуманітарної політики Новороздільської міської ради В. Засанського (від 
01.12.2021 вх № 02-8155) щодо виділення коштів для придбання обладнання.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, Т. Назарків.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати до управління молоді та спорту Львівської обласної 
державної адміністрації для вивчення та надання пропозицій щодо шляхів 
вирішення порушеного питання.

Надати роз’яснення щодо умов для включення об’єкту в Перелік місць 
облаштування спортивних майданчиків / споруд у 2022 році до Комплексної 
програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на 2021 – 2025 
роки.

9. СЛУХАЛИ: Про звернення Жовківського міського голови О. Вольського 
(від 22.12.2021 вх № 02-8673) щодо облаштування спортивного майданчика для 
дітей початкової школи.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, В. Климович .
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати до управління молоді та спорту Львівської обласної 
державної адміністрації для вивчення та надання пропозицій щодо шляхів 
вирішення порушеного питання.

10. СЛУХАЛИ: Про звернення голови Координаційна рада учасників бойових 
дій Львівщини про Львівській обласній державній адміністрації С. Лейченкова 
(від 20.12.2021 вх № 02-8548) щодо створення робочої групи.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, В. Климович.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Подати кандидатуру голови комісії Т. Бей для включення в 
робочу групу щодо врегулювання ситуації, яка пов’язана із позбавленням 
майна комунального закладу Львівської обласної ради та можливості 
припинення функціонування Львівського Стрілецького Стенду.

11. СЛУХАЛИ: Про лист голови Львівської обласної державної адміністрації 
М. Козицького (від 21.01.2021 вх № 02-383) щодо делегування представника у 
Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, С. Оленич, К. Кеньо.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Подати кандидатуру голову постійної комісії Т. Бей щодо участі 
у Координаційній раді з питань національно-патріотичного виховання при 
Львівській обласній державній адміністрації.



12. СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, К Кеньо, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодили заслуховування звітів про виконання обласних 
цільових програм на сесії Львівської обласної ради.

13. СЛУХАЛИ: Про лист начальника управління молоді та спорту Львівської 
обласної державної адміністрації Р. Хім’яка (від 26.01.2021 вх № 02-478) щодо 
надання звіту по виконання Програми «Молодь Львівщини» за 2021 рік.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Перенести на наступне засідання комісії.

14. СЛУХАЛИ: Про лист першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації А. Годика (від 27.01.2021 вх № 02-497) щодо зведеної 
інформації про стан виконання обласних програм у 2021 році.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, В. Климович, С. Оленич, К. Кеньо.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

Голова
постійної комісії                                                                        Тетяна БЕЙ

Секретар постійної комісії                                                       Сергій ОЛЕНИЧ
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