ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань культури,
інформаційної політики та промоції
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 22
01 лютого 2022 року
11.00 год

каб. 332

Склад постійної комісії:
Шеремета Святослав Петрович – голова постійної комісії;
Цеголко Петро Павлович – заступник голови постійної комісії;
Письменна Тетяна Олександрівна – секретар постійної комісії.
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд пункту 6 протокольного доручення за підсумками апаратної
наради в голови обласної ради від 24.01.2022 (вн. №ПДВн-1 від 26.01.2022)
щодо опрацювання звітів про виконання обласних цільових програм за 2021
рік.
3. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної
адміністрації А. Годика від 19.01.2022 № 5/23-606/0/2-22/1-11 (вх № 02-406 від
24.01.2022) щодо надання інформації.
4. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної
адміністрації А. Годика від 26.01.2022 № 5/23-832/0/2-22/1-11 (вх № 02-497 від
27.01.2022) щодо виконання обласних цільових програм у 2021 році.
Блок: Культура
5. Про лист генерального директора-художнього керівника Національного
академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької
А. Мацяка від 16.12.2021 № 647 (вх № 02-8509 від 16.12.2021) щодо підтримки
українсько-білоруського проєкту «Постановка вистави «Ідилія» за твором
драматурга Вінцента Дуніна-Марцинкевича.
6. Про лист генерального директора-художнього керівника Національного
академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької
А. Мацяка від 19.01.2022 № 37 (вх № 02-363 від 20.01.2022) щодо
інформаційної та фінансової підтримки проєкту «Для дітей Криму з любов’ю».
7. Про депутатське звернення І. Герус від 21.12.2021 № Д-17вн-533 щодо
виділення коштів для організації вистави у КЗ ЛОР «Львівський академічний
обласний театр ляльок».
8. Про лист директора Львівського національного літературномеморіального музею Івана Франка Б. Тихолоза від 30.12.2021 № 273 (вх № 0254 від 04.01.2022) щодо виділення фінансового ресурсу для відзначення 120річчя Дому Франка.
9. Про лист голови ГО «Мистецький Несвіт» Ю. Соловей від 16.12.2021
№ 02-8517 щодо фінансової підтримки виставки творів мистецтв
«Перезавантаження».

10.
Про лист голови громадської організації «Майбутнє Опілля»
С. Микитіва вх № 02-8666 від 22.12.2021 щодо фінансової підтримки та
сприяння у проведенні фестивалю «Медова забава» у 2022 році.
11.
Про лист т.в.о. голови громадської спілки «Світова федерація
українських Лемківських об’єднань» Б. Сиванича від 16.12.2021 № 12/16 (вх
№ 02-8549 від 20.12.2021) щодо виділення коштів для проведення VII Конгресу
громадської спілки «Світова федерація українських Лемківських об’єднань» у
Сербії.
12.
Про лист засновниці Міжнародного форуму «Золотий мольберт
слідами Кир Андрея» (БО «Благодійний фонд «Львівська дитяча галерея»)
О. Михайлюк від 20.12.2021 № 02-8554 щодо фінансової підтримки ХХ
ювілейного Міжнародного форуму «Золотий мольберт слідами Кир Андрея».
13.
Про лист Архиєпископа і Митрополита Львівського Ігоря (Курія
Львівської Архиєпархії УГКЦ) від 29.12.2021 № 21/1906 (вх № 02-8823 від
29.12.2021) щодо фінансової підтримки ХХ ювілейного Міжнародного форуму
«Золотий мольберт слідами Кир Андрея».
14.
Про лист директора благодійної організації «Фундація – «Андрей»
М. Перуна від 05.01.2022 (вх № 02-352 від 20.01.2022) щодо фінансової
підтримки для реалізації проєктів у 2022 році.
15.
Про лист голови ГО «Кримськотатарський культурний центр
«Кримський дім у Львові» Х. Халілова від 14.01.2022 № 01 (вх № 02-274 від
18.01.2022) щодо фінансової підтримки проєкту «InCognito: intro» у 2022 році.
16.
Про лист постійного Представника Президента України в
Автономній Республіці Крим А. Кориневича від 14.01.2022 № 56/01/01-06-22
(вх № 02-228 від 17.01.2022) щодо фінансової підтримки проєкту «InCognito:
intro», ініційованого ГО ККЦ «Кримський дім у Львові».
17.
Про лист директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Львівський
академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича»
М. Гнатенка від 17.01.2022 № 09 (вх № 02-284 від 18.01.2022) щодо виділення
коштів для реалізації проєкту «Театр для всіх».
18.
Про звернення І. Левицького від 23.11.2021 (вх № 01-Л-2430 від
17.12.2021) щодо фінансової підтримки проєкут «Рідна мова над світом співає».
19.
Про лист голови Львівського обласного відділення Національної
хореографічної спілки України П. Харісова від 23.12.2021 № 08/12 (вх № 028702 від 23.12.2021) щодо фінансової підтримки для реалізації заходів.
20.
Про лист директора ГО «Сурми звитяги» В. Степанишина від
27.12.2021 № 5/12 (вх № 02-8796 від 28.12.2021) щодо сприяння у виділенні
коштів для проведення фестивалю «Сурми звитяги» у 2022 році.
21.
Про лист голови всеукраїнської громадської молодіжної організації
«Молодіжний рух «Здорова Україна» С. Липовського від 22.12.2021 № 152 (вх
№ 02-8741 від 28.12.2021) щодо сприяння у реалізації проєкту «Онлайн 3Dвиставки «Львів очима дітей».
22.
Про лист голови благодійної організації «Благодійний фонд родини
Грицаків» Л. Грицака від 22.12.2021 № 18 (вх № 02-8773 від 28.12.2021) щодо
сприяння у проведенні та співфінансуванні другого всеукраїнського фестивалю
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історичної пісні та поезії «Шабелина 2022» у с. Воля Якубова (Додаток:
Протокол про наміри співпраці та партнерства).
23.
Про лист голови ГОІ «Святий Юрій» Р. Гунди від 29.12.2021
№ 29/12 (вх № 02-9 від 04.01.2022) щодо проведення мистецького проєкту в
рамках фестивалю «Пісні часу війни».
24.
Про лист голови Львівського крайового Ставропігійського Братства
Святого апостола Андрія Первозваного о. д. Юрія Федіва від 16.12.2021 № 50
(вх № 02-8722 від 24.12.2021) щодо виділення коштів для організації
проведення ювілейного 25-го Фестивалю «Прощання з колядою».
25.
Про лист голови Львівського крайового Ставропігійського Братства
Святого апостола Андрія Первозваного о.д. Юрія Федіва від 16.12.2021 № 51
(вх № 02-8721 від 24.12.2021) щодо виділення коштів для організації
проведення в 2022 році Ставропігіон-Фесту.
26.
Про депутатське звернення Т. Подвірного від 27.12.2021 № 349 (Д17вн-539 від 28.12.2021) щодо закупівлі книг про Євгена Коновальця в рамках
відзначення у 2022 році 80-річчя створення УПА для поповнення бібліотечних
фондів УТОС, спеціалізованих закладів освіти, бібліотек.
27.
Про депутатське звернення Т. Подвірного від 27.12.2021 № 348 (Д17вн-538 від 28.12.2021) щодо закупівлі книг для поповнення бібліотечних
фондів закладів освіти, бібліотек та інших просвітницьких закладів в рамках
відзначення у 2022 році 80-річчя створення УПА.
28.
Про лист І. Новаківської-Матковської від 21.12.2021 (вх № 01-Н2438 від 21.12.2021) щодо проголошення 2022 року Роком Олекси
Новаківського та передбачення заходів з нагоди 150-річчя від дня народження
митця (повторно).
29.
Про лист народного художника України, академіка Національної
академії мистецтв України Л. Медвідя від 17.12.2021 (вх № 01-М-2429 від
17.12.2021) щодо надання пропозицій з нагоди 150-річчя від дня народження
Олекси Новаківського.
30.
Про депутатське звернення народного депутата України
Я. Дубневича від 23.12.2021 № 46/1-321 (вх № 02-8725 від 28.12.2021) щодо
відзначення 150-річчя від дня народження Олекси Новаківського.
31.
Про лист Архиєпископа і Митрополита Львівського Ігоря Возьняка
(Курія Львівської Архиєпархії УГКЦ) від 18.11.2021 № 21/1725 (вх № 02-8760
від 28.12.2021) щодо проголошення 2022 року Роком Архиєпископа
Володимира Стернюка.
32.
Про лист заступника голови Львівської обласної державної
адміністрації І. Собка від 13.01.2021 № 5Ґ/35-299/0/2-22/6-23 (вх № 02-190 від
13.01.2022) щодо розгляду звернення Архиєпископа і Митрополита Львівського
Ігоря Возьняка.
33.
Про листи голови Золочівської районної ради О. Кавецького від
17.12.2021 № 03-15/656; 13.12.2021 № 03-15/644 (вх № 02-8580 від 20.12.2021;
№ 02-8615 від 21.12.2021) щодо проголошення 2022 року Роком Данила
Танячкевича.
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34.
Про лист голови Чернівецької обласної ради О. Бойка від 24.12.2021
№ 01-12/40-1745 (вх № 02-8752 від 28.12.2021) щодо проголошення 2022 року
Роком української класичної та духовної музики.
35.
Про
лист
генерального
директора-художнього
керівника
Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії
Заньковецької А. Мацяка від 19.01.2022 № 40 (вх № 02-362 від 20.01.2022)
щодо фінансового сприяння для ремонтних робіт даху та фасаду театру.
36.
Про листи директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей»
І. Тимця від 16.12.2021 № 169 (вх № 02-8511 від 16.12.2021); від 25.01.2022
№ 16 (вх № 02-469 від 26.01.2022) щодо внесення змін до штатного розпису
комунального закладу.
37.
Про лист директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» І. Тимця
від 21.01.2022 № 7 (вх № 02-378 від 21.01.2022) щодо виділення коштів для
виготовлення
проєктно-кошторисної
документації
та
проведення
протиаварійного ремонту будівлі палацу Балів у с. Тулиголове Львівського
району Львівської області.
38.
Про лист директора КЗ ЛОР АДІКЗ «Нагуєвичі» Б. Лазорака від
20.12.2021 № 249 (вх № 02-8582 від 20.12.2021) щодо виділених коштів для
проведення ремонтно-будівельних робіт у КЗ ЛОР АДІКЗ «Нагуєвичі».
39.
Про лист в.о. директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Заслужена
академічна капела України «Трембіта» М. Кулика від 17.01.2022 № 07 (вх
№ 02-337 від 20.01.2021) щодо виділення колективу бюджетних асигнувань у
2022 році.
40.
Про лист-відповідь директора департаменту з питань культури,
інформаційної політики та промоції Львівської обласної державної
адміністрації І. Гаврилюк від 20.01.2022 № 23-130/0/2-22 (вх № 02-386 від
21.01.2022) щодо погодження змін до штатного розпису.
41.
Про лист начальника відділу з питань культури Золочівської міської
ради М. Квас від 16.12.2021 № 204 (вх № 02-8546 від 20.12.2021) щодо
передбачення коштів для фінансування проєкту «Капітальний ремонт частини
даху Золочівського Палацу культури».
42.
Про лист начальника відділу з питань культури Золочівської міської
ради М. Квас від 16.12.2021 № 201 (вх № 02-8545 від 20.12.2021) щодо
виділення коштів для фінансування проєкту «Реконструкція криївки воїнам
УПА з облаштуванням прилеглої території поблизу села Гавареччина
Золочівського району».
43.
Про лист голови постійної комісії з питань історико-культурної
спадщини та туризму І. Щурка від 30.12.2021 № К113вн-105 щодо підтримки
культурно-мистецького проєкту з відзначення у 2022 році 130-річчя від дня
народження Ярослава Пастернака.
44.
Про
лист
директора-художнього
керівника
Львівського
академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса О. Цьони від 25.01.2022
№ 6 (вх № 02-470 від 26.01.2022) щодо передачі приміщень (3 та 4 поверхи) за
адресою: вул. Л. Курбаса, 3 в користування театру імені Леся Курбаса.
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Блок: Внутрішня політика
45.
Про лист заступника директора департаменту комунікацій та
внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації Ю. Горуна
від 10.01.2022 № 14-3005/0/2-22 (вх № 02-111 від 10.01.2022) щодо внесення
змін до Положення про Обласну премію імені Героя України Степана Бандери.
46.
Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної
адміністрації А. Годика від 30.12.2021 № 5/23-15139/0/2-21/1-14.2.2 (вх № 028846 від 30.12.2021) щодо виконання рішення обласної ради від 07.10.2021
№ 228.
47.
Про розгляд пункту 15 протокольного доручення від 29.12.2021
№ПДВн-115 за підсумками Х чергової сесії від 23 грудня 2021 року щодо
внесення змін до обласного бюджету Львівської області на 2022 рік, в частині
збільшення фінансового ресурсу Програми відновлення, збереження
національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки для
виготовлення і встановлення у 2022 році пам’ятників, пам’ятних знаків та
спорудження меморіалів на місцях поховань учасників національно-визвольної
боротьби, жертв воєн та політичних репресій.
48.
Про депутатський запит О. Панькевича від 30.12.2021 № Д/з-16вн64 щодо відновлення Програми встановлення пам’ятних знаків на місцях
поховань Борців за волю України у 80-у річницю створення УПА.
49.
Про лист-відповідь заступника голови Львівської обласної
державної адміністрації Ю. Бучка від 18.01.2022 № 5/23-564/0/2-22/7-16 (вх
№ 02-295 від 19.01.2021) щодо депутатського запиту.
50.
Про депутатське звернення народного депутата України
М. Цимбалюка від 21.12.2021 № 21/21-12-901-2 (вх № 02-8808 від 29.12.2021)
щодо розгляду звернень голови ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять»
Л. Горбача.
51.
Про лист голови ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять»
Л. Горбача від 16.12.2021 № 2 (вх № 02-8529 від 17.12.2021) щодо
передбачення фінансування для проведення заходів Товариством у 2022 році.
52.
Про лист голови ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять»
Л. Горбача від 15.12.2021 № 34 (вх № 02-8528 від 17.12.2021) щодо
передбачення коштів для проведення пошуку, ексгумації і перепоховання
останків жертв війн, визвольної боротьби та політичних репресій.
53.
Про лист начальника Національної академії сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного П. Ткачука від 13.01.2022 № 126 (вх № 02-192 від
13.01.2021) щодо виділення коштів для виготовлення та встановлення
пам’ятника Петрові Сагайдачному.
54.
Про звернення А. Колтун від 28.12.2021 (вх № 01-К-2453 від
28.12.2021) щодо встановлення монумента-пам’ятника в с. Черепин
Давидівської ТГ.
55.
Про лист-відповідь першого заступника голови Львівської обласної
державної адміністрації А. Годика від 13.01.2022 № 5/23-338/0/2-22/1-14.2.1 (вх
№ 02-200 від 14.01.2022) щодо розгляду листа І. Гавришкевича.
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56.
Про лист голови Тернопільської обласної ради М. Головка від
30.12.2021 № 02-1969 (вх № 02-8835 від 30.12.2021) щодо звернення депутатів
Тернопільської обласної ради до Президента України, Голови Верховної Ради
України, народних депутатів України, обласних рад України щодо введення
додаткових правил і заходів у зв’язку з вшануванням жертв Голодоморів».
57.
Про лист голови ГО «Очевидно» Р. Пашка від 24.01.2022 № 01-09/5
(вх № 02-428 від 25.01.2022) щодо встановлення інформаційної таблички.
58.
Про лист голови ГО «Організація українських націоналістів»
Б. Червака від 24.11.2021 № 578 (вх № 02-8152 від 01.12.2021) щодо
відзначення нагородами Львівської обласної ради «30 років незалежності
України».
59.
Про лист в.о. директора КЗ ЛОР «Адміністрація історикокультурного заповідника «Древній Звенигород» Н. Войцещук від 17.01.2022
№ 01-06 (вх № 02-298 від 19.01.2022) щодо проведення археологічних
досліджень.
60.
Про лист-відповідь першого заступника голови Львівської обласної
державної адміністрації А. Годика від 30.12.2021 № ЗВГ-ВИХ-2733/0/21 (вх
№ 02-8847 від 30.12.2021) щодо розгляду заяви Є. Шуптара.
61.
Про лист-відповідь першого заступника міністра культури та
інформаційної політики України Р. Карандєєва від 24.12.2021 № 15488/4.10.9
(вх № 02-8729 від 28.12.2021) щодо розгляду звернення обласної ради про
фінансування з державного бюджету КЗ ДМР «Заслужений Прикарпатський
ансамбль пісні і танцю України «Верховина».
62.
Про лист в.о. начальника управління майном спільної власності
Львівської обласної ради Т. Зозулі від 29.12.2021 № 2044 (вх № 02-8818 від
29.12.2021) щодо розгляду звернення директора капели бандуристів «Карпати»
УТОС Р. Кота.
63.
Про лист в.о. начальника управління майном спільної власності
Львівської обласної ради Т. Зозулі від 29.12.2021 № 2046 (вх № 02-8819 від
29.12.2021) щодо розгляду звернення директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий
музей» І. Тимця.
64.
Про лист-відповідь секретаря Пустомитівської міської ради
Т. Салагая від 14.12.2021 № 02-08/28/3 (вх № 02-8681 від 22.12.2021) щодо
надання інформації.
65.
Про лист Стрийського міського голови О. Канівця від 31.12.2021
№3.20/4775 (вх № 02-85 від 05.01.2022) щодо заборони перезахоронення
останків.
66.
Про лист І. Данацко від 13.12.2021 (вх № 01-Л-2427 від 16.12.2021)
щодо надання пропозиції.
67.
Про лист О. Лук’яненка від 20.01.2022 № 02-Л-65 щодо
інформування.
Голова постійної комісії

Святослав ШЕРЕМЕТА
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