
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань
молоді та спорту

ПРОТОКОЛ № 24
від 13 червня 2022 року

каб. 307

Засідання розпочалося о 14.30
Засідання закінчилось о 15.30

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

Запрошені:
Т. Назарків – в. о. начальника відділу молодіжної політики управління молоді 
та спорту Львівської обласної державної адміністрації;
В. Грибовський – директор комунального закладу  Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр олімпійської підготовки зі стрільби стендової»;
А. Голдун – начальник відділу управління комунальними закладами УМВС.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про порядок денний засідання комісії.
2. Про протокольне доручення за підсумками засідання президії  від 07.06.2022 
(від 09.06.2022 №ПДПвн-1) щодо:
 2.1. розгляду питання «Про заслуховування звіту керівників комунальних 
підприємств Львівської обласної ради» (614-ПР від 07.06.2022), зокрема 
директора комунального закладу  Львівської обласної ради «Львівський 
обласний центр олімпійської підготовки зі стрільби стендової» – 
В. Грибовський;
 2.2. розгляду проєктів рішень та підготовки відповідних пропозицій:
 - № 181-ПР від 15.03.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради  від 04.11.2008№ 744, зі 
змінами»;
 - № 203-ПР від 12.04.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами»;
 - № 609-ПР від 06.06.2022 «Про внесення змін до Редакційного статуту 
комунального підприємства  Львівської обласної ради  «Телекомпанія 
«ЛЬВІВ – ТБ».
3. 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 за підсумками засідання президії  
від 07.06.2022 (від 09.06.2022 №ПДПвн-1) щодо:
2.1. розгляду питання «Про заслуховування звіту керівників комунальних 
підприємств Львівської обласної ради» (614-ПР від 07.06.2022), зокрема 
директора комунального закладу  Львівської обласної ради «Львівський 
обласний центр олімпійської підготовки зі стрільби стендової» – 
В. Грибовський;
ВИСТУПИЛИ: К. Кеньо, В. Грибовський, С. Оленич, А. Голдун.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти зазначений звіт до відома та винести його на розгляд сесії 
обласної ради.

2.2. розгляду проєктів рішень та підготовки відповідних пропозицій:
 - № 181-ПР від 15.03.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради  від 04.11.2008№ 744, зі 
змінами»;
 - № 203-ПР від 12.04.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами»;
 - № 609-ПР від 06.06.2022 «Про внесення змін до Редакційного статуту 
комунального підприємства  Львівської обласної ради  «Телекомпанія 
«ЛЬВІВ – ТБ».
ВИСТУПИЛИ: К. Кеньо, С. Оленич.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Звернутися до постійної комісії з питань культури, 
інформаційної політики та промоції  з проханням розглянути вказані вище 
проєкти рішення, надати пропозицій та винести на розгляд сесії обласної ради.

Заступник голови
постійної комісії                                                                        Катерина КЕНЬО

Секретар постійної комісії                                                       Сергій ОЛЕНИЧ


