
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань
молоді та спорту

ПРОТОКОЛ № 22
від 21 лютого 2022 року

каб. 307

Засідання розпочалося о 14.00
Засідання закінчилось о 15.50

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

Запрошені:
І. Герус – депутат Львівської обласної ради
І. Собко – заступник голови Львівської обладасної державної адміністрації;
Р. Хім’як – начальник управління молоді та спорту Львівської обласної 
державної адміністрації;
О. Василько – директор департаменту архітектури та розвитку містобудування 
Львівської обласної державної адміністрації ;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про порядок денний засідання 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.
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».
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 09.02.2022 
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.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей з пропозицією, включити до порядку денного постійної 
комісії питання: 
- Про лист голови постійної комісії з питань освіти, науки та іновацій І. Герус 

(від 17.02.2022 вх №К111вн-8) щодо створення робочої групи;



- Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації А. Годика (від 21.02.2022 вх № 02-1022) щодо надання 
інформації;

- Про лист-відповідь начальника управління молоді та спорту Львівської 
обласної державної адміністрації Р. Хім’яка (від 21.02.2021 вх №02-1015) 
щодо пропозицій та зауважень до проєкту Закону України «Про внесення 
змін до статті 91 Бюджетного кодексу України стосовно фінансування 
заходів із залученням населення до фізичної активності та занять спортом».

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

2. СЛУХАЛИ: 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».
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, І. Собко, К. Кеньо, Т. Подвірний, Р. Хім’як.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти зазначений проєкт рішення на доопрацювання.

3. СЛУХАЛИ: Про лист заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації І. Собка (від 15.02.2022 вх №02-916) щодо облаштування 
спортивних майданчиків/споруд.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, І. Собко, К. Кеньо, Т. Подвірний, Р. Хім’як.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома та використання у роботі.

4. СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та скерувати в управління молоді та спорту 
Львівської обласної державної адміністрації.

5. СЛУХАЛИ: 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».
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, І. Герус.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримала зазначений проєкт рішення та рекомендує винести 
на розгляд сесії обласної ради.



6. СЛУХАЛИ: Про звернення депутата Львівської обласної ради В. Сагана (від 
08.02.2022 вх №Д-17вн-25) щодо реконструкції шкільного майданчика 
Коропузького НВК.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, Р. Хім’як, І. Собко.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та скерувати в управління молоді та спорту 
Львівської обласної державної адміністрації для вивчення та надання 
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

7. 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, О. Василько.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Звіт про виконання таких обласних Програм:

- Комплексної програми надання житлових кредитів окремим категоріям 
громадян у Львівській області на 2021 – 2025 роки; 

- Програми «Молодь Львівщини» на 2021 – 2025 роки; 
- Програми підтримки розвитку Пласту у Львівській області на 2021 – 

2025 роки»; 
- Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини 

на 2021 – 2025 роки;
взяти до відома та не виносити на розгляд сесії обласної ради. 

8. СЛУХАЛИ: 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 
парламентаризму, місцевого самоврядування у 2022 році.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Подати кандидатуру на здобуття премії Верховної ради України 
за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування у 
2022 році О. Бориса – голови Добросинсько-Магерівського молодіжної ради, 
заступника голови молодіжної ради при Львівській обласній державній 
адміністрації.

9. СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, Р. Хім’як .
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати зазначене звернення в управління молоді та спорті 
Львівської обласної державної адміністрації для вивчення та надання 
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.



10. СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, Р. Хім’як.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та скерувати в управління молоді та спорту 
Львівської обласної державної адміністрації для вивчення та надання 
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

11. СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, І. Собко.
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.

12. СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, Р. Хім’як.
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.

13. СЛУХАЛИ: Про звернення Радехівського міського голови С. Коханчука 
(від 09.02.2022 вх №02-787) щодо облаштування спортивного майданчика зі 
штучним покриттям у с. Павлів пр-т Юності.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, Р. Хім’як, К. Кеньо, І. Собко, Т. Подвірний.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати в управління молоді та спорту Львівської обласної 
державної адміністрації.

14. СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, І. Собко, Р. Хім’як, К. Кеньо.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та скерувати в постійну комісію з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку.



15. СЛУХАЛИ: Про звернення першого заступника 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.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, Р. Хім’як.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та скерувати в управління молоді та спорту 
Львівської обласної державної адміністрації для вивчення та надання 
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

16. СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, І. Собко, Р. Хім’як.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та скерувати в управління молоді та спорту 
Львівської обласної державної адміністрації для вивчення та надання 
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

17. СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, К. Кеньо, Р. Хім’як.
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.

18. СЛУХАЛИ: Про лист заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації І. Собка (від 11.02.2022 вх № 02-832) щодо фінансової підтримки 
ГО ЛОО «ФСТ «Спартак».
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

19. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань освіти, науки та 
іновацій І. Герус (від 17.02.2022 вх №К111вн-8) щодо створення робочої групи.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.



20. СЛУХАЛИ: Про лист першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації А. Годика (від 21.02.2022 вх № 02-1022) щодо надання 
інформації.
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей, К. Кеньо.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати зазначений лист за належністю в Управління майном 
спільної власності Львівської обласної ради для розгляду.

21. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь начальника управління молоді та спорту 
Львівської обласної державної адміністрації Р. Хім’яка (від 21.02.2021 вх 
№02-1015) щодо пропозицій та зауважень до проєкту Закону України «Про 
внесення змін до статті 91 Бюджетного кодексу України стосовно фінансування 
заходів із залученням населення до фізичної активності та занять спортом».
ВИСТУПИЛИ: Т. Бей.
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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