ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
Постійна комісія з питань культури,
інформаційної політики та промоції
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 33
16 вересня 2022 року

м. Львів

10.30 год

каб. 307

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 проєкту рішення «Про затвердження Комплексної програми
популяризації української мови у Львівській області на 2023 – 2027 роки» від
08.09.2022 № 626-ПР (№ 07вн-97 від 08.09.2022).
2.1. Про розгляд протокольного доручення президії обласної ради від
13.09.2022 № ПДПвн-2.
2.2. Про розгляд рекомендацій робочої групи з питань напрацювання проєкту
Комплексної програми популяризації української мови (протокол засідання від
30.08.2022).
3. Про лист заступника голови Львівської обласної військової адміністрації
І. Собка від 01.09.2022 № 5/23-8405/0/2-22/6-23.1 (вх № 02-2231 від 01.09.2022)
щодо виконання у І півріччі 2022 року Комплексної програми розвитку культури
Львівщини на 2021-2025 роки.
4. Про лист т.в.о. директора департаменту з питань комунікацій та
внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації Ю. Горуна від
01.09.2022 № 14-3133/0/2-22 (вх № 02-2225 від 01.09.2022) щодо виконання у
І півріччі 2022 року обласних цільових програм.
5. Про лист в.о. директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Львівський
академічний обласний театр ляльок» У. Мороз від 19.08.2022 № 97 (вх № 02-2135
від 22.08.2022) щодо передбачення коштів на 2023 рік для потреб театру.
6. Про листи голови правління ЛОО «Національної спілки художників
України» І. Гавришкевича від 31.08.2022 №№ 283; 283-2 (вх №№ 02-2262; 022264 від 06.09.2022) щодо підтримки проведення міжнародної художньої
виставки «Осінній салон Високий замок 2022».
7. Про лист керівника ГО «Освітньо-європейський центр Феодосії Колесник»
Ф. Колесник від 01.09.2022 (вх № 02-2263 від 06.09.2022) щодо підтримки
проєкту «Говори українською, бо живеш на своїй землі».
8. Про колективне звернення установ та організацій Самбірщини від
16.08.2022 (вх № 01-КО-608 від 17.08.2022) щодо збереження статусу КЗ ЛОР
«Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у Самборі».
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9. Про лист голови постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та
рекреації обласної ради В. Свіщова від 14.09.2022 № 108вн-32 щодо розгляду
пункту 2 протокольного доручення за підсумками ХІІІ чергової сесії від
14 червня 2022 року (№ ПДСвн-2 від 20.06.2022).
10. Різне.
Голова постійної комісії

Святослав ШЕРЕМЕТА

