
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань культури, 
інформаційної політики та промоції

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 38

08.02.2023 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 доручення голови Львівської обласної ради І. Гримак від 30.12.2022 

№ Д-125 щодо формування плану роботи Львівської обласної ради на І півріччя 
2023 року.

3. Про розпорядження начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького від 14.12.2022 № 734/0/5-22 ВА (вх № 02-62 від 
12.01.2023) «Про внесення змін до Програми відновлення, збереження 
національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 - 2025 роки».

4. Про лист начальника Західного офісу Державної аудиторської служби 
України Р. Кроляка від 13.01.2023 № 131302-13/369-2023 (вх № 02-78 від 
13.01.2023) щодо результатів роботи за 2022 рік.

5. Про відзначення пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних 
особистостей на території Львівської області у 2023 році.

5.1. Про розгляд службової записки начальника відділу гуманітарної 
політики та міжнародного співробітництва управління адміністративного 
забезпечення діяльності ради Я. Чернявської від 26.01.2023 № 07вн-5 щодо 
надання пропозицій до переліку пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних 
особистостей, які відзначатимуться на території Львівської області у 2023 році.

5.2. Про лист т.в.о. директора департаменту комунікацій та внутрішньої 
політики Львівської обласної державної адміністрації Ю. Горуна від 01.02.2023 
№ 14-33/0/2-23 (вх № 02-237 від 02.02.2023) щодо надання пропозицій до 
переліку пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних особистостей, які 
відзначатимуться на території Львівської області у 2023 році.

5.3. Про проєкт рішення «Про відзначення пам’ятних історичних дат та 
ювілеїв визначних особистостей на території Львівської області у 2023 році».

6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.11.2020 № 1108 «Про 
обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та 
архітектури».

6.1. Про лист голови Львівського обласного відділення Національної 
хореографічної спілки України П. Харісова від 02.02.2023 № 02/03-23 (№ 02-261 
від 03.02.2023) щодо внесення змін до рішення обласної ради від 19.11.2020 
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№ 1108 «Про обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, 
журналістики та архітектури».

6.2. Про внесення змін до Положення про обласну премію в галузі культури, 
літератури, мистецтва, журналістики та архітектури, затвердженого рішенням 
обласної ради від 19.11.2020 № 1108.

6.3. Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 
19.11.2020 № 1108 «Про обласну премію в галузі культури, літератури, 
мистецтва, журналістики та архітектури».

7. Про лист директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Заслужена 
академічна капела України «Трембіта» М. Кулика від 27.12.2022 № 174 (вх № 02-
3665 від 30.12.2022) щодо передбачення коштів для реалізації у 2023 році 
культурно-мистецьких заходів.

8. Про лист в.о. голови Львівського обласного відділення Товариства 
зв’язків з українцями за межами України «Україна-Світ» М. Гнатюка від 
30.01.2023 (вх № 02-207 від 30.01.2023) щодо сприяння у співпраці державних 
інституцій з громадськими формуваннями.

9. Про колективну заяву Львівської обласної спілки політичних в’язнів 
України (вх № 01-КО-9 від 09.01.2023) щодо надання допомоги ЗСУ.

10. Про лист-відповідь в.о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради А. Білоуса від 30.01.2023 № 24 щодо 
інвентаризації об’єктів соціально-культурного призначення, які належать до 
спільної власності територіальних громад Львівської області.

11. Про лист-відповідь директора департаменту з питань культури, 
національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації 
І. Гаврилюк від 24.01.2023 № 23-24/0/2-23 (вх № 02-167 від 26.01.2023) щодо 
надання інформації.

12. Про звернення гр. Н. Дребот від 30.01.2023 (вх № 01-Д-40 від 30.01.2023) 
щодо перепоховання на цвинтарі останків осіб, які були працівниками 
радянських органів державної безпеки та демонтажу пам’ятника, що розміщений 
у центрі смт Бориня.

13. Про лист-відповідь першого заступника Новояворівського міського 
голови Г. Джулай від 22.12.2022 № 4598/10 (вх № 02-99 від 18.01.2022) щодо 
інвентаризації об’єктів, меморіалів і пам’ятників, які підлягають під визначення 
радянської, комуністичної, тоталітарної і колонізаційної символіки.

14. Про рішення Тернопільської обласної ради від 21.12.2022 № 637 «Про 
звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Голови Верховної Ради 
України Р. Стефанчука, Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, Конституційного 
Суду України, голови Тернопільської обласної військової адміністрації В. Труша 
стосовно зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності 
релігійних організацій» (вх № 02-19 від 03.01.2023).

15. Про лист-відповідь заступника начальника Львівської обласної 
військової адміністрації І. Собка від 02.02.2023 № 5/23-800/0/2-23/6-23.4 (вх 
№ 02-236 від 02.02.2023) щодо фінансування ремонтних робіт.
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16. Про лист голови постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій 
обласної ради І. Герус від 31.01.2023 № К111вн-2 щодо розгляду звернення ГО 
«Освітньо-європейський центр Феодосії Колесник».

17. Пропозиції, надані профільними комунальними закладами Львівської 
обласної ради, щодо співпраці із закладами у сфері культури м. Каунаса 
(Литовська Республіка) (пункт 11 протоколу 35 від 17.11.2022 засідання 
постійної комісії):

17.1. Лист директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Заслужена академічна 
капела України «Трембіта» М. Кулика від 27.12.2022 № 175 (вх № 02-20 від 
03.01.2023);

17.2. Лист в.о. директора КЗ ЛОР «Самбірський фаховий коледж культури і 
мистецтв» Г. Петрівської від 29.12.2023 № 235 (вх № 02-9 від 02.01.2023);

17.3. Лист в.о. директора КЗ ЛОР «Дрогобицький музичний фаховий коледж 
імені В. Барвінського» Ю. Чумака від 13.01.2023 № 5 (вх № 02-82 від 13.01.2023);

17.4. Лист директора КЗ ЛОР «Львівська обласна бібліотека для юнацтва 
ім. Романа Іваничука» Т. Пилипець від 01.01.2023 № 7 (вх № 02-138 від 
23.01.2023);

17.5. Лист т.в.о. директора Історико-етнографічного музею «Бойківщина» у 
Самборі О. Білас від 24.01.2023 № 3 (вх № 02-177 від 26.01.2023);

17.6. Лист в.о. директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Львівський 
академічний обласний музико-драматичний театр ім. Ю. Дрогобича» 
М. Гнатенка від 31.01.2023 № 71 (вх № 02-212 від 31.01.2023).

18. Закон України «Про медіа» від 13.12.2022 № 2849-ІХ (вих № 12/40-
2022/225571 від 30.12.2022; вх № 02-3671 від 30.12.2022)

19. Закон України «Про національні меншини (спільноти) України» від 
13.12.2022 № 2827- IХ (вих № 12/40-2022/225621 від 30.12.2022 вх № 02-7 від 
02.01.2023).

20. Різне.

Голова постійної комісії                               Святослав ШЕРЕМЕТА


