
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань
молоді та спорту

ПРОТОКОЛ № 23
від 03 травня 2022 року

каб. 307

Засідання розпочалося о 12.00
Засідання закінчилось о 12.30

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

Запрошені:
А. Тур – заступник начальника управління молоді та спорту Львівської 
обласної державної адміністрації;
В. Климович – директор ЛОЦ ФЗН «Спорт для всіх»;
Т. Назарків – в. о. начальника відділу молодіжної політики управління молоді 
та спорту Львівської обласної державної адміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про порядок денний засідання комісії.
2. Про протокольне доручення голови Львівської обласної ради І. Гримак (від 
08.04.2022 №ПДВн-4) щодо напрацювання пропозицій для розробки Стратегії 
стосовно адаптації базових галузей Львівщини до умов воєнного стану та в 
післявоєнний період.
3. Про лист голови Львівської обласної державної адміністрації М. Козицького 
(від 24.02.2022 вх № 02-1129) щодо погодження проєкту рішення «Про 
внесення змін до Комплексної програми надання житлових кредитів окремим 
категоріям громадян у Львівській області на 2021 – 2025 роки».
4. Про звернення депутата Львівської обласної ради Ю. Холода (від 24.02.2022 
№Д-17вн*-59) щодо включення стадіону у м. Городок до переліку об’єктів на 
фінансування у 2022 році.
5. Про лист в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської 
обласної ради Т. Зозулі (від 23.02.2022 вх № 02-1103) щодо перейменування КЗ 
ЛОР «Школа вищої спортивної майстерності».
6. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: К. Кеньо.



ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити зазначений порядок денний.

2. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення голови Львівської обласної ради 
І. Гримак (від 08.04.2022 №ПДВн-4) щодо напрацювання пропозицій для 
розробки Стратегії стосовно адаптації базових галузей Львівщини до умов 
воєнного стану та в післявоєнний період.
ВИСТУПИЛИ: К. Кеньо, А. Тур.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Сформувати робочу групу в профільній галузі  та провести цикл 
засідань групи з метою напрацювання пропозицій до Стратегії щодо адаптації 
базових галузей Львівщини до умов воєнного стану та в післявоєнний період.

3. СЛУХАЛИ: Про лист голови Львівської обласної державної адміністрації 
М. Козицького (від 24.02.2022 вх № 02-1129) щодо погодження проєкту 
рішення «Про внесення змін до Комплексної програми надання житлових 
кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області на 2021 – 2025 
роки».
ВИСТУПИЛИ: К. Кеньо, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати зазначений проєкт рішення та рекомендувати 
винести на розгляд сесії обласної ради.

4. СЛУХАЛИ: Про звернення депутата Львівської обласної ради Ю. Холода 
(від 24.02.2022 №Д-17вн*-59) щодо включення стадіону у м. Городок до 
переліку об’єктів на фінансування у 2022 році.
ВИСТУПИЛИ: К. Кеньо, А. Тур, С. Оленич, В. Климович.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити зазначене звернення та скерувати в управління молоді 
та спорту Львівської обласної військової адміністрації для вивчення та надання 
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

5. СЛУХАЛИ: Про лист в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради Т. Зозулі (від 23.02.2022 вх № 02-1103) щодо 
перейменування КЗ ЛОР «Школа вищої спортивної майстерності»..
ВИСТУПИЛИ: К. Кеньо, А. Тур.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти зазначений лист на доопрацювання.

Заступник голови
постійної комісії                                                                        Катерина КЕНЬО

Секретар постійної комісії                                                       Сергій ОЛЕНИЧ
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