
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань культури, 
інформаційної політики та промоції

ПРОТОКОЛ № 24
від 22 лютого 2022 року

мала сесійна зала
вул. В. Винниченка, 16

                     
Засідання розпочалося о 14.20 год
Засідання закінчилось о 16.40 год

Присутні: 
Шеремета Святослав Петрович – голова постійної комісії;
Цеголко Петро Павлович – заступник голови постійної комісії;
Письменна Тетяна Олександрівна – секретар постійної комісії.

Запрошені: 
А. Годик – перший заступник голови Львівської обласної державної 

адміністрації, 
І. Собко – заступник голови Львівської обласної державної адміністрації; 
Д. Посипанко – директор департаменту комунікацій та внутрішньої 

політики Львівської обласної державної адміністрації;
Ю. Горун – заступник директора департаменту комунікацій та внутрішньої 

політики Львівської обласної державної адміністрації;
І. Гаврилюк – директор департаменту з питань культури, національностей 

та релігій Львівської обласної державної адміністрації;
Ю. Візняк – генеральний директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац 

мистецтв»;
О. Сітарський – заступник директора КП ЛОР «Доля»;
А. Голдун – начальник відділу економіки управління комунальних закладів 

управління майном спільної власності Львівської обласної ради;
І. Іваночко – кандидат на посаду директора КЗ ЛОР «Адміністрація 

історико-культурного заповідника «Стільське городище»;
М. Магунь – в. о. директора КУ ЛОР «Державний меморіальний музей 

Михайла Грушевського у Львові»;
М. Христинич – громадська діячка;
Представники прес-служби Львівської обласної ради та Львівської обласної 

державної адміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.



2

2. Про слухання звітів щодо виконання обласних цільових програм за 
2021 рік:

2.1. Програми відновлення, збереження національної пам’яті та 
протокольних заходів на 2021 – 2025 роки;

2.2. Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 роки;

2.3. Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 
роки.

3. Про лист голови Львівської обласної державної адміністрації 
М. Козицького від 15.02.2022 № 5/23-1599/0/2-22-23 (вх № 02-920 від 15.02.2022) 
щодо проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної 
програми розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки».

4. 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.

5. Про лист генерального директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац 
мистецтв» Ю. Візняка від 14.02.2022 № 160/1-5/2 (вх № 02-968 від 17.02.2022) 
щодо виділення додаткового фінансування для капітального ремонту ліфтової 
шахти та встановлення вантажопасажирського ліфта.

6. Про лист генерального директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац 
мистецтв» Ю. Візняка від 16.02.2022 № 164/1-5 (вх № 02-964 від 17.02.2022) 
щодо сприяння видання книги З. Филипчука «Різдво у пустині».

7. Про лист голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку обласної ради В. Квурта від 18.02.2022 № К101вн-4 щодо 
виділення коштів для проведення заходів з нагоди 120-річчя Дому Франка.

8. 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.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти порядок денний за основу.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, П. Цеголко, Т. Письменна.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного наступні питання:
9. Про проєкт розпорядження Львівської обласної державної адміністрації 

«Про перерозподіл коштів обласного бюджету у 2022 році».
10. Про лист в. о. директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» І. Тимця 

від 18.02.2022 № 30 (вх № 02-1009 від 18.02.2022) щодо виділення додаткових 
коштів на виплату заробітної плати та покриття витрат на електричну енергію.

11. Про лист директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» І. Тимця від 
21.02.2022 № 30 (вх № 02-1040 від 21.02.2022) щодо внесення змін до штатного 
розпису комунального закладу.
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12. Про лист голови Боринської селищної ради М. Шкітака від 18.02.2022 
№ 332/02-25  (вх № 02-1018 від 21.02.2022) щодо придбання сценічних костюмів 
для комунального закладу «Центр культури і дозвілля Боринської селищної ради 
Самбірського району Львівської області».

13. Про лист генерального директора КЗ ЛОР «Львівська національна 
філармонія імені Мирослава Скорика» В. Сивохіпа від 25.01.2022 № 01/18 (вх 
№ 02-1032 від 21.02.2022) щодо підтримки проєкту «Академічному 
інструментальному ансамблю «Високий Замок-25».

14. Про лист в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради Т. Зозулі від 18.02.2022 № 14 щодо збереження статусу 
історико-етнографічного музею «Бойківщина».

15. Про лист в.о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради Т. Зозулі від 21.02.2022 № 02-1036 щодо розгляду 
проєкту рішення «Про призначення директора комунального закладу Львівської 
обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника «Стільське 
городище».

16. Про лист-відповідь директора департаменту освіти і науки Львівської 
обласної державної адміністрації О. Паски від 18.02.2022 № 02-01/06/460 (вх 
№ 02-1023 від 21.02.2022) щодо розгляду листа ГО «Сурми звитяги».

17. Про лист директора департаменту комунікацій та внутрішньої політики 
Львівської обласної державної адміністрації Д. Посипанка від 21.02.2022 № 14-
3073/0/2-22 (вх № 02-1061 від 21.02.2022) щодо надання інформації.

18. Про листи в.о. директора КУ ЛОР «Державний меморіальний музею 
Михайла Грушевського у Львові» М. Магунь від 21.02.2022 № 18, 20 (вх № 02-
1094; 02-1096 від 22.02.2022) щодо виділення фінансування на проведення робіт 
з реставрації даху музею.

19. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний в цілому.

ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
Запропонував перенести питання № 15 та заслухати його під № 2 порядку 

денного. 
Відповідно наступний пункт продовжити згідно з нумерацією.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати зазначену пропозицію.

2. СЛУХАЛИ: Про лист в.о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради Т. Зозулі від 21.02.2022 № 02-1036 щодо 
розгляду проєкту рішення «Про призначення директора комунального закладу 
Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника 
«Стільське городище».

Інформує: А. Голдун.
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Повідомив, що згідно до чинного законодавства та Положення про 
проведення конкурсу та призначення керівників закладів, затвердженого 
рішенням обласної від 16 лютого 2016 року № 73 управлінням майна 
комунальної власності Львівської обласної ради проведено конкурс на зайняття 
вакантної посади директора КЗ ЛОР «Адміністрація історико-культурного 
заповідника «Стільське городище». Згідно відповідних вимог було сформовано 
комісію, відбувся конкурс. Згідно з протоколом засідання конкурсної комісії 
кандидатом на посаду директора КЗ ЛОР «Адміністрація історико-культурного 
заповідника «Стільське городище» обрано Іваночко Ірину Ігорівну.

Управління майном комунальної власності Львівської обласної ради 
напрацьовано проєкт рішення «Про призначення директора комунального 
закладу Львівської обласної ради «Стільське городище» (525-ПР від 08.02.2022). 
Сесія обласної ради визначить термін укладення контракту з керівником 
комунального закладу. Законодавством передбачено термін укладання 
контракту на 5 років.

Управління майном комунальної власності Львівської обласної ради 
пропонує розглянути та підтримати зазначену кандидатуру, прийняти рішення 
про термін укладення контракту.

ВИСТУПИЛА: Т. Письменна.
Запропонувала управлінню майна комунальної власності Львівської 

обласної ради (Т. Зозуля) внести зміни до Положення про проведення конкурсу 
та призначення керівників закладів, а саме: додати підпункт до пункту 13. Членом 
конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- є членом сім'ї учасника конкурсної комісії чи галузевого департаменту 
(управління) обласної державної адміністрації.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати зазначену пропозицію.
Співдоповідає: І. Іваночко – кандидат на посаду директора КЗ ЛОР 

«Адміністрація історико-культурного заповідника «Стільське городище».
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати кандидатуру Іваночко Ірини Ігорівни на посаду директора 

комунального закладу Львівської обласної ради «Адміністрація історико-
культурного заповідника «Стільське городище»ю

2. Рекомендувати винести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення 
«Про призначення директора комунального закладу Львівської обласної ради 
«Стільське городище» (525-ПР від 08.02.2022).

3. Рекомендувати управлінню майном комунальної власності Львівської 
обласної ради (Т. Зозуля) внести зміни до Положення про проведення конкурсу 
та призначення керівників закладів, а саме: додати підпункт до пункту 13. Членом 
конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- є членом сім'ї учасника конкурсної комісії чи галузевого департаменту 
(управління) обласної державної адміністрації.
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4. Рекомендувати депутатському корпусу визначити термін укладення 
контракту з керівником комунального закладу Львівської обласної ради 
«Адміністрація історико-культурного заповідника «Стільське городище».

3. СЛУХАЛИ: Про слухання звітів щодо виконання обласних цільових 
програм за 2021 рік.

3.1. Звіт щодо виконання у 2021 році Програми відновлення, збереження 
національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки.

ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
Повідомив про конфлікт інтересів в частині заходів 1. Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання; 2. Проведення пошуку і впорядкування 
поховань українців за кордоном; 5. Фінансова підтримка комунального 
підприємства Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань 
учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і 
політичних репресій «Доля» завдання 4. Сприяння реалізації політики 
національної пам’яті у сфері увічнення пам’яті учасників національно-
визвольної боротьби, жертв воєн, депортацій та політичних репресій на території 
Львівської області та за кордоном переліку завдань, заходів та показників на 
2021 рік до Програми відновлення, збереження національної пам’яті та 
протокольних заходів на 2021 – 2025 роки, затвердженого рішенням обласної 
ради від 23.02.2021 № 68 (зі змінами). 

Не бере участі в розгляді, обговоренні. Передав головування під час 
розгляду зазначених вище заходів заступникові голови постійної комісії П. 
Цеголкові.

Доповідатиме заступник директора КП ЛОР «Доля» О. Сітарський.
Доповідає: Д. Посипанко.
Доповідає: О. Сітарський.
Заступник голови постійної комісії П. Цеголко передав головування голові 

постійної комісії С. Шереметі.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ВИСТУПИЛА: Т. Письменна.
Запропонувала:
- питання 3.1. Про слухання звіту щодо виконання у 2021 році Програми 

відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 
– 2025 роки взяти до відома;

-  не виносити звіт на сесію;
- обмежитися рекомендаціями постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 1, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 2.
Пропозицію не підтримано.
ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
Голосування за пункт 1. Інформацію взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
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Голосування за пункт 2. Заслухати звіт щодо виконання у 2021 році 
Програми відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних 
заходів на 2021 – 2025 роки на сесії обласної ради та рекомендувати 
депутатському корпусу дати оцінку виконання у 2021 році зазначеної програми.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
Голосування за пункт 3. Повторно підтримати проєкт рішення «Про 

затвердження звіту щодо виконання у 2021 році Програми відновлення, 
збереження національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки» 
(537-ПР від 08.02.2022).

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
Голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію взяти до відома.
2. Заслухати звіт щодо виконання у 2021 році Програми відновлення, 

збереження національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки 
на сесії обласної ради та повторно рекомендувати депутатському корпусу дати 
оцінку виконання у 2021 році зазначеної програми.

3. Повторно підтримати проєкт рішення «Про затвердження звіту щодо 
виконання у 2021 році Програми відновлення, збереження національної пам’яті 
та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки» (537-ПР від 08.02.2022).

3.2. Звіт щодо виконання у 2021 році Регіональної програми сприяння 
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській 
області на 2021 – 2025 роки.

Доповідає: Д. Посипанко.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ВИСТУПИЛА: Т. Письменна.
Запропонувала:
- питання 3.2. Про слухання звіту щодо виконання у 2021 році Регіональної 

програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 
суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 роки взяти до відома;

-  не виносити звіт на сесію;
- обмежитися рекомендаціями постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 1, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 2.
Пропозицію не підтримано.

ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
Голосування за пункт 1. Інформацію взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
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Голосування за пункт 2. Заслухати звіт щодо виконання у 2021 році 
Регіональної програма сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 роки на сесії 
обласної ради та рекомендувати депутатському корпусу дати оцінку виконання 
у 2021 році зазначеної програми.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
Голосування за пункт 3. Повторно підтримати проєкт рішення «Про 

затвердження звіту щодо виконання у 2021 році Регіональної програми сприяння 
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській 
області на 2021 – 2025 роки» (535-ПР від 08.02.2022).

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
Голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1.
ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію взяти до відома.
2. Заслухати звіт щодо виконання у 2021 році Регіональної програма 

сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у 
Львівській області на 2021 – 2025 роки на сесії обласної ради та повторно 
рекомендувати депутатському корпусу дати оцінку виконання у 2021 році 
зазначеної програми.

3. Повторно підтримати проєкт рішення «Про затвердження звіту щодо 
виконання у 2021 році Регіональної програми сприяння розвитку 
інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 
2021 – 2025 роки» (535-ПР від 08.02.2022).

3.3. Звіт щодо виконання у 2021 році Комплексної програми розвитку 
культури Львівщини на 2021 – 2025 роки.

Доповідає: І. Гаврилюк.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ВИСТУПИЛА: Т. Письменна.
Запропонувала:
- питання 3.3. Про слухання звіту щодо виконання у 2021 році Комплексної 

програми розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки взяти до відома;
-  не виносити звіт на сесію;
- обмежитися рекомендаціями постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 1, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 2.
Пропозицію не підтримано.

ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
Голосування за пункт 1. Інформацію взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
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Голосування за пункт 2. Заслухати звіт щодо виконання у 2021 році 
Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки на 
сесії обласної ради та повторно рекомендувати депутатському корпусу дати 
оцінку виконання у 2021 році зазначеної програми.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
Голосування за пункт 3. Повторно підтримати проєкт рішення «Про 

затвердження звіту щодо виконання у 2021 році Комплексної програми розвитку 
культури Львівщини на 2021 – 2025 роки» (536-ПР від 08.02.2022).

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
Голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1.
ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію взяти до відома.
2. Заслухати звіт щодо виконання у 2021 році Комплексної програми 

розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки на сесії обласної ради та 
повторно рекомендувати депутатському корпусу дати оцінку виконання у 2021 
році зазначеної програми.

3. Повторно підтримати проєкт рішення «Про затвердження звіту щодо 
виконання у 2021 році Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 
2021 – 2025 роки» (536-ПР від 08.02.2022).

4. СЛУХАЛИ: Про лист голови Львівської обласної державної 
адміністрації М. Козицького від 15.02.2022 № 5/23-1599/0/2-22-23 (вх № 02-920 
від 15.02.2022) щодо проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін до 
Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки».

Доповідає: І. Гаврилюк.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Детально вивчити зазначений проєкт рішення.
2. Перенести розгляд зазначеного проєкту рішення на чергове засідання 

постійної комісії.

5. СЛУХАЛИ: 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.

ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Перенести розгляд звіту КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв» за 

2021 рік на чергове засідання постійної комісії.
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2. Запросити на розгляд зазначеного звіту генерального директора КЗК ЛОР 
КМЦ «Львівський палац мистецтв» Ю. Візняка.

6. СЛУХАЛИ: Про лист генерального директора КЗК ЛОР КМЦ 
«Львівський палац мистецтв» Ю. Візняка від 14.02.2022 № 160/1-5/2 (вх № 02-
968 від 17.02.2022) щодо виділення додаткового фінансування для капітального 
ремонту ліфтової шахти та встановлення вантажопасажирського ліфта.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листи заступникові голови Львівської обласної державної 

адміністрації (І. Собко) та за належністю до постійної комісії з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) для розгляду та 
врахування пропозиції у переліку об’єктів в рамках Програми капітального 
будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального 
призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2022 
рік Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської 
області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 13.04.2021 
№ 103 (зі змінами). 

7. СЛУХАЛИ: Про лист генерального директора КЗК ЛОР КМЦ 
«Львівський палац мистецтв» Ю. Візняка від 16.02.2022 № 164/1-5 (вх № 02-964 
від 17.02.2022) щодо сприяння видання книги З. Филипчука «Різдво у пустині».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати до департаменту культури, національностей та релігій 

Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для розгляду та 
врахування пропозиції при формуванні переліку заходів на 2022 рік Комплексної 
програми розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки в межах 
можливостей фінансового ресурсу.

3. Рекомендувати заявнику взяти участь у конкурсі з визначення проєктів 
(заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, обласному 
мистецькому конкурсі «Кращі книги Львівщини», для виконання (реалізації) 
яких надаватиметься фінансова підтримка у 2022 році в рамках Регіональної 
програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 
суспільства у Львівській області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 
Львівської обласної ради від 23.02.2021 № 67 (зі змінами).

8. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку обласної ради В. Квурта від 18.02.2022 
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№ К101вн-4 щодо виділення коштів для проведення заходів з нагоди 120-річчя 
Дому Франка.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: За належністю інформувати постійну комісію з питань 

бюджету та соціально-економічного розвитку обласної ради (В. Квурта) про 
прийняте рішення.

9. СЛУХАЛИ: 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.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: За належністю скерувати зазначене звернення до постійної 

комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму обласної ради 
(І. Щурка) для розгляду по суті та надання відповіді заявнику

10. СЛУХАЛИ: Про проєкт розпорядження Львівської обласної державної 
адміністрації «Про перерозподіл коштів обласного бюджету у 2022 році».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт розпорядження Львівської обласної 

державної адміністрації «Про перерозподіл коштів обласного бюджету у 2022 
році».

11. СЛУХАЛИ: Про лист в.о. директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий 
музей» І. Тимця від 18.02.2022 № 30 (вх № 02-1009 від 18.02.2022) щодо 
виділення додаткових коштів на виплату заробітної плати та покриття витрат на 
електричну енергію.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. За належністю інформувати постійну комісію з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку обласної ради (В. Квурта) про прийняте 
рішення.

12. СЛУХАЛИ: Про лист директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» 
І. Тимця від 21.02.2022 № 30 (вх № 02-1040 від 21.02.2022) щодо внесення змін 
до штатного розпису комунального закладу.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
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2. За належністю інформувати постійну комісію з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку обласної ради (В. Квурта) про прийняте 
рішення.

13. СЛУХАЛИ: Про лист голови Боринської селищної ради М. Шкітака від 
18.02.2022 № 332/02-25  (вх № 02-1018 від 21.02.2022) щодо придбання 
сценічних костюмів для комунального закладу «Центр культури і дозвілля 
Боринської селищної ради Самбірського району Львівської області».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати до департаменту культури, національностей та релігій 

Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для розгляду та 
врахування пропозицій при формуванні переліку заходів на 2022 рік 
Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки в 
межах можливостей фінансового ресурсу.

3. За належністю інформувати ініціатора звернення.

14. СЛУХАЛИ: Про лист генерального директора КЗ ЛОР «Львівська 
національна філармонія імені Мирослава Скорика» В. Сивохіпа від 25.01.2022 
№ 01/18 (вх № 02-1032 від 21.02.2022) щодо підтримки проєкту «Академічному 
інструментальному ансамблю «»Високий Замок-25».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати до департаменту культури, національностей та релігій 

Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для розгляду та 
врахування пропозицій при формуванні переліку заходів на 2022 рік 
Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки в 
межах можливостей фінансового ресурсу.

15. СЛУХАЛИ: Про лист в. о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради Т. Зозулі від 18.02.2022 № 14 щодо 
збереження статусу історико-етнографічного музею «Бойківщина».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.

16. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту освіти і науки 
Львівської обласної державної адміністрації О. Паски від 18.02.2022 № 02-
01/06/460 (вх № 02-1023 від 21.02.2022) щодо розгляду листа ГО «Сурми 
звитяги».
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ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.

17. СЛУХАЛИ: Про лист директора департаменту комунікацій та 
внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації Д. Посипанка 
від 21.02.2022 № 14-3073/0/2-22 (вх № 02-1061 від 21.02.2022) щодо надання 
інформації.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома та врахування в роботі.

18. СЛУХАЛИ: Про листи в.о. директора КУ ЛОР «Державний 
меморіальний музею Михайла Грушевського у Львові» М. Магунь від 21.02.2022 
№ 18, 20 (вх № 02-1094; 02-1096 від 22.02.2022) щодо виділення фінансування 
на проведення робіт з реставрації даху музею.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листи заступникові голови Львівської обласної державної 

адміністрації (І. Собко) та за належністю до постійної комісії з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) для розгляду та 
врахування пропозиції у переліку об’єктів в рамках Програми капітального 
будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального 
призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2022 
рік Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської 
області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 13.04.2021 
№ 103 (зі змінами).

19. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛА: Т. Письменна.
Запропонувала:
-  звернутися до мера міста Дрогобича (Т. Кучма) щодо передбачення 

фінансування кінострічки «Лис Микита»;
- звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України 

про недопущення протермінування видачі дозволів на ексгумації, розкопки, 
перезахоронення.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати зазначені пропозиції.

Голова постійної комісії          Святослав ШЕРЕМЕТА
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Секретар постійної комісії Тетяна ПИСЬМЕННА


		2022-05-12T17:48:06+0000
	Хамуляк О. М.
	Реєстрація документа




