ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань культури,
інформаційної політики та промоції
ПРОТОКОЛ № 25
від 12 квітня 2022 року
каб. 332
Засідання розпочалося о 16.00
Засідання закінчилось о 18.00
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;
І. Гаврилюк – директор департаменту з питань культури, національностей
та релігій Львівської обласної державної адміністрації;
М. Христинич – громадська діячка, помічник депутата Львівської обласної
ради;
Представники прес-служби Львівської обласної ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд протокольного доручення робочої наради з головами
постійних комісій Львівської обласної ради від 6 квітня 2022 року № ПДВн-4.
3. Про увічнення пам’яті загиблих захисників України та цивільних жертв
під час російської агресії 2022 року.
4. Про лист голови Підберізцівської сільської ради В. Коваля від 20.02.2022
№ 96 (вх № 02-394 від 24.01.2022) щодо виділення коштів для проведення робіт
об’єкту «Капітальний ремонт народного дому по вул. Івана Франка, 14 в
с. Верхня Білка».
5. Про лист голови Львівської обласної організації національної спілки
письменників України О. Дяка від 21.02.2022 № 8 (вх № 02-1108 від 23.02.2022)

щодо проведення ювілейних заходів з нагоди 75-річчя письменниці Марії
Людкевич.
6. 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.
7. 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 30.03.2022 № 33 (вх № 02-1231
від 31.03.2022) щодо роботи підприємства відповідно до вимог військового
стану та фінансування КП ЛОР «Доля» у 2022 році.
8. Про лист в.о. начальника управління майном спільної власності
Львівської обласної ради Т. Зозулі від 23.02.2022 № 259 (вх № 02-1102 від
23.02.2022) щодо збереження статусу історико-етнографічного музею
«Бойківщина» (повторно).
9. Про лист-відповідь директора департаменту з питань культури,
національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації
І. Гаврилюк від 23.02.2022 № 23-495/0/2-22 (вх № 02-1124 від 23.02.2022) щодо
розгляду листа в.о. директора КЗ ЛОР «Заслужена академічна капела України
«Трембіта» М. Кулика.
10.
Про лист-відповідь директора департаменту освіти і науки
Львівської обласної військової адміністрації О. Паски від 07.03.2022 № 0201/06/572 (вх № 02-1143 від 14.03.2022) щодо організації екскурсій для
школярів до «Історико-краєзнавчого музею» у Винниках.
11.
Про лист-відповідь в.о. начальника управління майном спільної
власності Львівської обласної ради Т. Зозулі від 01.04.2022 № 307 (вх № 021235 від 01.04.2022) щодо встановлення інформаційної таблички.
12.
Про лист-відповідь секретаря Пустомитівської міської ради
Т. Салагая від 09.03.2022 № 02-08/551 (вх № 02-1184 від 18.03.2022) щодо
розгляду листа.
13.
Різне.
1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний в цілому.
2. СЛУХАЛИ: Про розгляд протокольного доручення робочої наради з
головами постійних комісій Львівської обласної ради від 6 квітня 2022 року
№ ПДВн-4.
Доповідає: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко, М. Христинич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
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1. Взяти до відома та виконання пункт 1 протокольного доручення.
2. Взяти до відома та використання у роботі пункт 2 протокольного
доручення.
3. Погодити склад робочої групи в профільній галузі з метою
напрацювання пропозицій до Стратегії щодо адаптації базових галузей
Львівщини до умов воєнного стану та в післявоєнний період.
Склад робочої групи:
Голова робочої групи:
Шеремета Святослав Петрович – голова постійної комісії з питань
культури, інформаційної політики та промоції (за згодою).
Члени робочої групи:
Письменна Тетяна Олександрівна – секретар постійної комісії з питань
культури, інформаційної політики та промоції (за згодою);
Христинич Марія Іванівна – громадська діячка, помічник депутата
обласної ради (за згодою);
Цеголко Петро Павлович – заступник голови постійної комісії з питань
культури, інформаційної політики та промоції (за згодою);
В галузі національної пам’яті:
Забілий Руслан Володимирович – український історик, фахівець з історії
ОУН-УПА, директор Національного музею-меморіалу жертв окупаційних
режимів «Тюрма на Лонцького» у Львові (за згодою);
Онищук Ярослав Іванович – доктор історичних наук, доцент, завідувач
кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського
національного університету ім. І. Франка, член Вченої ради історичного
факультету та Обласної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв
воєн та політичних репресій Львівської обласної державної адміністрації (за
згодою);
Посівнич Микола Романович – український історик і громадський діяч,
кандидат історичних наук, член редакційної колегії наукового збірника
«Український визвольний рух», редакційної ради «Літопис УПА» (за згодою);
В галузі інформаційної політики:
Данилець Андрій Зеновійович – головний редактор Жидачівської газети
«Новий час» (за згодою);
Цап Ольга Любомирвна – директор КЗ ЛОР ТРК «Перший Західний» (за
згодою);
Климович Ярослав Іванович – голова Львівської обласної організації
Національної спілки журналістів України (за згодою);
Горгота Леся Зіновіївна – головний редактор Золочівської газети
«Українська справа» (за згодою);
Тимрук Михайло Зіновійович – керівник ПП «ТРК «Радехів» (за згодою);
Паславський Ігор Іванович – доцент кафедри української преси факультету
журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (за
згодою);
В галузі культури:
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- музейна справа
Лазорак Богдан Орестович – директор КЗ ЛОР «Адміністрація історикокультурного заповідника «Нагуєвичі» (за згодою);
Малиць Орест Григорович – в. о. директора КЗ ЛОР «Львівський музей
історії релігії» (за згодою);
Тимець Ігор Васильович – в. о. директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий
музей», голова правління громадської спілки «Західноукраїнська спілка
музеїв» (за згодою);
Тихолоз Богдан Сергійович – директор КЗ ЛОР «Львівський національний
літературно-меморіальний музей Івана Франка» (за згодою);
Чмелик Роман Петрович – в. о. директора КЗ ЛОР «Львівський історичний
музей» (за згодою);
Котлярчук Андрій Богданович – директор Державного історикокультурного заповідника «Тустань» (за згодою);
Візняк Юрій Ярославорич – генеральний директор КЗК ЛОР КМЦ
«Львівський палац мистецтв» (за згодою);
Дуляба Ольга Володимирівна – директор КЗ ЛОР «Навчально-методичний
центр культури та мистецтв Львівщини» (за згодою);
- бібліотечна справа
Лугова Лариса Анатоліївна – директор КЗ ЛОР «Львівська обласна
бібліотека для дітей» (за згодою);
Пилипець Тетяна Миколаївна – директор КЗ ЛОР «Львівська обласна
бібліотека ім. Романа Іваничука (за згодою);
Свариник Іван Іванович – директор КЗ ЛОР «Львівська обласна
універсальна наукова бібліотека» (за згодою);
- концертно-гастрольна діяльність
Гнатенко Микола Григорович – директор-художній керівник КЗ ЛОР
«Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія
Дрогобича» (за згодою);
Сивохіп Володимир Степанович – генеральний директор КЗ ЛОР
«Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика» (за згодою);
Кацал Дмитро Миколайович – художній керівник Державної академічної
хорової капели «Дударик», народний артист України (за згодою);
Кулик Микола Васильович –в. о. директора-художнього керівника КЗ ЛОР
«Заслужена академічна капела України «Трембіта», хоровий диригент, лауреат
Шевченківської премії (за згодою);
Курчик Тарас Михайлович – заступник генерального директорахудожнього керівника з маркетингу й організації глядача Львівської
національної опери, заслужений артист України (за згодою);
Яциняк Василь Ілліч – директор Державного історико-культурного
заповідника КЗ ЛОР «Галицький академічний камерний хор» (за згодою).
4. Делегувати до складу робочої групи з питань розробки Стратегії щодо
адаптації базових галузей Львівщини до умов воєнного стану та в післявоєнний
період такі кандидатури експертів
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в галузі культури:
Письменна Тетяна Олександрівна – секретар постійної комісії з питань
культури, інформаційної політики та промоції (за згодою);
Тимець Ігор Васильович –директор КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий
музей», голова правління громадської спілки «Західноукраїнська спілка
музеїв» (за згодою);
Гнатенко Микола Григорович – директор-художній керівник КЗ ЛОР
«Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія
Дрогобича» (за згодою);
Лугова Лариса Анатоліївна – директор КЗ ЛОР «Львівська обласна
бібліотека для дітей» (за згодою);
в галузі національної пам’яті:
Шеремета Святослав Петрович – голова постійної комісії з питань
культури, інформаційної політики та промоції (за згодою);
Посівнич Микола Романович – український історик і громадський діяч,
кандидат історичних наук, член редакційної колегії наукового збірника
«Український визвольний рух», редакційної ради «Літопис УПА» (за згодою);
Забілий Руслан Володимирович – український історик, фахівець з історії
ОУН-УПА, директор Національного музею-меморіалу жертв окупаційних
режимів «Тюрма на Лонцького» у Львові (за згодою);
Онищук Ярослав Іванович – доктор історичних наук, доцент, завідувач
кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського
національного університету ім. І. Франка, член Вченої ради історичного
факультету та Обласної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв
воєн та політичних репресій (за згодою);
в галузі інформаційної політики:
Цеголко Петро Павлович – заступник голови постійної комісії з питань
культури, інформаційної політики та промоції (за згодою);
Данилець Андрій Зеновійович – головний редактор Жидачівської газети
«Новий час» (за згодою);
Цап Ольга Любомирвна – директор КЗ ЛОР ТРК «Перший Західний» (за
згодою);
Климович Ярослав Іванович – голова Львівської обласної організації
Національної спілки журналістів України (за згодою);
Горгота Леся Зіновіївна – головний редактор Золочівської газети
«Українська справа» (за згодою);
Тимрук Михайло Зіновійович – керівник ПП «ТРК «Радехів» (за згодою);
Паславський Ігор Іванович – доцент кафедри української преси факультету
журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (за
згодою).
3. СЛУХАЛИ: Про увічнення пам’яті загиблих захисників України та
цивільних жертв під час російської агресії 2022 року.
Доповідає: С. Шеремета.
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ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію до відома.
2. Спільно з Інститутом національної пам’яті напрацювати пропозиції до
Концепції увічнення пам’яті загиблих захисників України та цивільних жертв
під час російської агресії 2022 року.
3. Збирати та документувати докази злочинів окупанта на нашій землі,
збирати свідчення вимушено переселених осіб, які стали жертвами бойових дій
ворога у регіоні (насилля, пошкодження об’єктів інфраструктури, диверсій).
4. Звернутися до територіальних громад Львівщини щодо виділення
ділянок для місць почесних поховань загиблих захисників України.
5. Заслухати зазначене вище питання на засіданні робочої групи в галузі
національної пам’яті під час напрацювання пропозицій до Стратегії розвитку
Львівщини у воєнний та повоєнний час.
4. СЛУХАЛИ: Про лист голови Підберізцівської сільської ради В. Коваля
від 20.02.2022 № 96 (вх № 02-394 від 24.01.2022) щодо виділення коштів для
проведення робіт об’єкту «Капітальний ремонт народного дому по вул. Івана
Франка, 14 в с. Верхня Білка».
Доповідають: С. Куйбіда, І. Гаврилюк, Д. Посипанко.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Скерувати лист до департаменту економічної політики Львівської
обласної державної адміністрації (С. Куйбіда) для розгляду пропозиції та
включення фінансування зазначеного проєкта в Програму соціальноекономічного та культурного розвитку Львівської області на 2021 – 2023 роки.
2. За належністю інформувати постійну комісію з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку (В. Квурт) про прийняте рішення.
5. СЛУХАЛИ: Про лист голови Львівської обласної організації
національної спілки письменників України О. Дяка від 21.02.2022 № 8 (вх
№ 02-1108 від 23.02.2022) щодо проведення ювілейних заходів з нагоди 75річчя письменниці Марії Людкевич.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати лист 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.
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6. СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИВ: С. Шеремета – повідомив про конфлікт інтересів з даного
питання: не бере участі в розгляді, обговоренні, голосуванні. Передав
головування при розгляді даного питання заступникові голови постійної комісії
П. Цеголкові.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.
7. СЛУХАЛИ: 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 30.03.2022 № 33 (вх № 02-1231
від 31.03.2022) щодо роботи підприємства відповідно до вимог військового
стану та фінансування КП ЛОР «Доля» у 2022 році.
ВИСТУПИВ: С. Шеремета – повідомив про конфлікт інтересів з даного
питання: не бере участі в розгляді, обговоренні, голосуванні. Передав
головування при розгляді даного питання заступникові голови постійної комісії
П. Цеголкові.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати зазначену пропозицію
2. Напрацювати та скерувати звернення до голови Львівської обласної
військової адміністрації (М. Козицький) та голови Львівської обласної ради
(І. Гримак) щодо фінансування КП ЛОР з питань здійснення пошуку поховань
учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і
політичних репресій «Доля» за захищеними статтями.
3. За належністю інформувати управління майном спільної власності
(Т. Зозуля).
8. СЛУХАЛИ: Про лист в.о. начальника управління майном спільної
власності Львівської обласної ради Т. Зозулі від 23.02.2022 № 259 (вх № 021102 від 23.02.2022) щодо збереження статусу історико-етнографічного музею
«Бойківщина» (повторно).
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію до відома.
2. Заперечити передачу шести комунальних закладів обласної ради, які
зазначені у додатку 8 до рішення обласної ради від 21.12.2022 № 308 «Про
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обласний бюджет Львівської області на 2022 рік» на баланс відповідних
територіальних громад.
3. Звернутися до постійної комісії з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку обласної ради (В. Квурт) щодо передбачення в
обласному бюджеті Львівської області на ІІ півріччя 2022 року фінансового
ресурсу для 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».
4. Рекомендувати керівникові комунального закладу звернутися до голови
територіальної громади з клопотанням щодо співфінансування музею з
місцевого бюджету територіальної громади у 2022 році.
9. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту з питань
культури, національностей та релігій Львівської обласної державної
адміністрації І. Гаврилюк від 23.02.2022 № 23-495/0/2-22 (вх № 02-1124 від
23.02.2022) щодо розгляду листа в.о. директора КЗ ЛОР «Заслужена академічна
капела України «Трембіта» М. Кулика.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома та використання в роботі.
10. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту освіти і
науки Львівської обласної військової адміністрації О. Паски від 07.03.2022
№ 02-01/06/572 (вх № 02-1143 від 14.03.2022) щодо організації екскурсій для
школярів до «Історико-краєзнавчого музею» у Винниках.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома та використання в роботі.
11. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь в.о. начальника управління майном
спільної власності Львівської обласної ради Т. Зозулі від 01.04.2022 № 307 (вх
№ 02-1235 від 01.04.2022) щодо встановлення інформаційної таблички.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома та використання в роботі.
12. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь секретаря Пустомитівської міської
ради Т. Салагая від 09.03.2022 № 02-08/551 (вх № 02-1184 від 18.03.2022) щодо
розгляду листа.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома та використання в роботі.
13. СЛУХАЛИ: Різне.
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ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Провести засідання робочої групи з метою напрацювання
пропозицій до проєкту Стратегії адаптації базових галузей Львівщини до умов
воєнного стану та в післявоєнний (у сфері культури, національної пам'яті та
інформаційної політики (18 квітня 2022 року).
Голова постійної комісії

Святослав ШЕРЕМЕТА

Секретар постійної комісії

Тетяна ПИСЬМЕННА
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