
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань культури, 
інформаційної політики та промоції

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 23

17.02.2022 року каб. 332
11.00 год

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 напрацювання плану заходів щодо популяризації участі в заходах 

національного спротиву.
3. Про заходи щодо збереження музейних експонатів обласних комунальних 

музейних установ під час загрози військового вторгнення та можливість 
прийняття музейних експонатів з інших областей України на тимчасове 
збереження.

4. Про фінансування шести комунальних закладів обласної ради, які 
зазначені у додатку 8 до рішення обласної ради від 21.12.2022 № 308 «Про 
обласний бюджет Львівської області на 2022 рік».

5. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Програми 
відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 
– 2025 роки. 

6. Про розгляд проєкту рішення «Про перелік пам’ятних історичних дат та 
ювілеїв визначних особистостей, які відзначатимуться на території Львівської 
області у 2022 році».

7. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Положення про 
обласний конкурс проєктів на отримання ґрантів для проведення історичних 
досліджень подій національно-визвольної боротьби українського народу у XX 
ст. ».

8. Про депутатське звернення С. Шеремети від 08.02.2022 № Д-17вн-34 щодо 
подання проєктів рішень «Про Почесну відзнаку Львівської обласної ради «80-
річчя від дня створення Української повстанської армії», «Про проголошення 
2022 року Роком Йосипа Сліпого та Володимира Стернюка».
Блок: культура.

9. Про лист заступника голови Львівської обласної державної адміністрації 
І. Собка від 02.02.2022 № 5/23-1045/0/2-22/6-23 (вх № 02-665 від 03.02.2022) 
щодо рішень Львівської обласної ради (пропозиції щодо складу оргкомітетів з 
відзначення 2022 року Роком родини Пежанських, С. Срушельницької, 
О. Новаківського).



10. Про лист-клопотання родини Откович від 28.01.2022 (вх № 01-КО-
192 03.02.2022) щодо сприяння у проведенні заходу та реалізації проєктів з 
нагоди 75-річчя від дня народження Мирослава Отковича.

11. Про лист настоятеля храму Різдва Богородиці смт Щирець отця 
Андрія Афтанаса від 10.02.2022 № 02-818 щодо сприяння в організації виставки.

12. Про лист громадської діячки, правозахисниці, поетки Н. Крісман 
11.02.2022 № 01-К-278 щодо сприяння у придбанні бібліотеками області у 
2022 році книги «Протуберанці душ».

13. Про лист генерального директора ТОВ «Видавництво Фоліо» 
О. Красовицького від 09.02.2022 № 19 (вх № 02-784 від 09.02.2022) щодо видання 
томів з творчої спадщини Романа Іваничука.

14. Про лист в.о. директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Львівський 
академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича» 
М. Гнатенка від 04.02.2022 № 18 (вх № 02-711 від 04.02.2022) щодо виділення 
коштів для проведення капітального ремонту системи опалення (у т. ч. 
поновлення проєктно-кошторисної документації) театру.

15. Про лист в.о. директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» 
І. Тимця від 10.02.2022 № 26 (вх № 02-826 від 11.02.2022) щодо виділення коштів 
для виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкту «Панська садиба 
ХІХ ст.» в с. Журавники Львівського району.

16. Про лист генерального директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац 
мистецтв» Ю. Візняка від 14.02.2022 № 160/1-5 (вх № 02-874 від 15.02.2022) 
щодо виділення додаткового фінансування для капітального ремонту ліфтової 
шахти та встановлення вантажопасажирського ліфта.

17. Про лист голови ГО «Громадська рада «Святий Юр» В. Калинюка 
від 03.02.2022 № 06/22 (вх № 02-697 від 04.02.2022) щодо передбачення 
фінансування для ремонту даху та фасаду Львівської обласної науково-
педагогічної бібліотеки, та упорядкування прилеглої території.

18. Про лист Новояворівського міського голови В. Мацелюха від 
02.02.2022 № 522/10 (вх № 02-742 від 08.02.2022) щодо передбачення у 2022 році 
фінансового ресурсу для реалізації проєкта «Будівництва народного дому в 
с. Чолгині Яворівського району Львівської області».

19. Про лист генерального директора Львівської національної галереї 
мистецтв імені Б. Г. Возницького Т. Возняка від 03.02.2022 № 66/1.4-08/22 (вх 
№ 02-693 від 04.02.2022) щодо капітального (поточного) ремонту під’їзної 
дороги, що сполучає Замковий комплекс в Олеську з автошляхом міжнародного 
значення М 06.

20. Про лист-відповідь в.о. начальника управління майном спільної 
власності Т. Зозулі від 10.02.2022 № 12 щодо додаткового фінансування КЗ ЛОР 
«Заслужена  академічна капела України «Трембіта».

21. Про лист генерального директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац 
мистецтв» Ю. Візняка від 03.02.2022 № 156/1-5 (вх № 02-700 від 04.02.2022) 
щодо надання звіту комунального закладу культури за 2021 рік.

Блок: внутрішня політика.
22. Про лист директора КП ЛОР з питань здійснення пошуку поховань 

учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і 



політичних репресій «Доля» С. Шеремети від 31.01.2022 № 15 (вх № 02-588 від 
31.01.2022) щодо стану фінансування КП ЛОР «Доля» у 2022 році.

23. Про лист голови ГО ЛОО Всеукраїнської правозахисної організації 
«Меморіал» імені Василя Стуса Р. Гунди від 18.01.2022 № 18/01 (вх № 02-667 від 
03.02.2022) щодо сприяння для фінансування журналу «Визвольна боротьба».

24. Про лист голови ГО ЛОО Всеукраїнської правозахисної організації 
«Меморіал» імені Василя Стуса Р. Гунди від 19.01.2022 № 19/01 (вх № 02-666 від 
03.02.2022) щодо сприяння для фінансування газети «Поклик сумління».

25. Про лист голови Львівського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка 
Я. Пітка від 08.02.2022 № 8 (вх № 02-786 від 09.02.2022) щодо виділення 
фінансового ресурсу для ремонту пам’ятника «Просвіті».

26. Про лист в. о. голови Шевченківської районної адміністрації 
С. Костяка від 09.02.2022 № 36-вих-12242 (вх № 02-866 від 14.02.2022) щодо 
надання інформації.

27. Про лист голови Тернопільської обласної ради М. Головка від 
04.02.2022 № 09-99 (вх № 02-751 від 08.02.2022) щодо розгляду рішення.

28. Про лист ГО «Галицько-буковинське земляцтво» від 07.02.2022 № 21 
(вх № 02-730 від 07.02.2022) щодо надання пропозицій.

Різне:
29. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної 

адміністрації А. Годика від 11.01.2022 № 5/23-182/0/2-22/1-14.2.1 (вх № 02-127 
від 11.01.2022) щодо розгляду звернення.

30. Про лист-відповідь директора департаменту комунікацій та 
внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації Д. Посипанка 
від 11.02.2022 № 14-3063/0/2-22 (вх № 02-841 від 14.02.2022) щодо розгляду 
листа.

31. Про лист-відповідь директора департаменту комунікацій та 
внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації Д. Посипанка 
від 11.02.2022 № 14-3062/0/2-22 (вх № 02-840 від 14.02.2022) щодо розгляду 
звернення.

32. Про лист-відповідь директора департаменту освіти і науки 
Львівської обласної державної адміністрації О. Паски від 11.02.2022 № 02-
01/06/360 (вх № 02-853 від 14.02.2022) щодо інформування.

33. Про лист директора департаменту комунікацій та внутрішньої 
політики Львівської обласної державної адміністрації Д. Посипанка від 
11.02.2022 № 14-3060/0/2-22 (вх № 02-839 від 11.02.2022) щодо поїздки з нагоди 
130-річчя від дня народження Йосипа Сліпого.

34. Про лист начальника Західного офісу Державної аудиторської 
служби України Р. Кроляка від 13.01.2022 № 131302-13/319-2022 (вх № 02-211 
від 14.01.2022) щодо результатів роботи за 2021 рік.

Голова постійної комісії                             Святослав ШЕРЕМЕТА
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