ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань культури,
інформаційної політики та промоції
ПРОТОКОЛ № 28
від 31 травня 2022 року
каб. 332
Засідання розпочалося о 10.00
Засідання закінчилось о 11.00
Присутні:
Шеремета Святослав Петрович – голова постійної комісії;
Цеголко Петро Павлович – заступник голови постійної комісії;
Письменна Тетяна Олександрівна – секретар постійної комісії.
Запрошені:
І. Собко – заступник голови Львівської обласної військової адміністрації;
О. Демків – директор департаменту фінансів Львівської обласної
військової адміністрації;
І. Гаврилюк – директор департаменту з питань культури, національностей
та релігій Львівської обласної військової адміністрації;
Ю. Горун – т.в.о. директора департаменту комунікацій та внутрішньої
політики Львівської обласної військової адміністрації;
Т. Зозуля – в.о. начальника управління майном спільної власності
Львівської обласної ради;
Н. Ситник – начальник відділу бюджету та соціально-економічного
розвитку обласної ради;
В. Телюк – начальник відділу пресслужби обласної ради;
М. Христинич – громадська діячка;
Представники прес-служби Львівської обласної ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про порядок денний засідання постійної комісії.
2.
Про діяльність православних церков московського патріархату на
території Львівщини.
3.
Про внесення змін до Програми відновлення, збереження
національної пам'яті та протокольних заходів на 2021-2025 роки.
4.
Про лист голови постійної комісії з питань освіти, науки та
інновацій обласної ради І. Герус від 23.05.2022 № К111вн-16 щодо розгляду та
погодження проєкту рішення «Про обласну премію імені Героя України
Степана Бандери».

5.
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 13.05.2022 № 54 (вх № 02-1421
від 13.05.2022) щодо стану фінансування КП ЛОР «Доля» у 2022 році.
6.
Про лист директора КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей
«Бойківщина» Р. Данчин від 24.05.2022 № 56 (вх № 02-1474 від 26.05.2022)
щодо створення на базі КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» (м. ЛьвівВинники) окремого відділу «Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у
місті Самборі».
7.
Про лист керівника ГО «Українська народна самооборона»
Д. Ферцович від 19.05.2022 № 132 (вх № 02-1445 від 20.05.2022) щодо
діяльності релігійних громад.
8.
Про лист голови ради ВГО «Об’єднання добровольців» О. Живко
від 18.05.2022 № 69-05 (вх № 02-1431 від 18.05.2022) щодо розміщення бігбордів та сіті-лайтів.
9.
Про звернення О. Басистюка від 19.05.2022 № БА-14028825 (вх
№ 01-Б-491 від 23.05.2022) щодо проведення аналізу реєстрів пам’яток
місцевого значення.
10.
Про лист-відповідь директора департаменту з питань культури,
національностей та релігій Львівської обласної військової адміністрації
І. Гаврилюк від 26.05.2022 (вх № 02-1479 від 26.05.2022) щодо виділення
коштів для проведення ремонтно-будівельних робіт.
11.
Різне.
1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного наступні питання:
11. Про розгляд проєкту рішення «Про завершення декомунізації та
деколонізації на території Львівської області».
12. Про листи заступника директора КП ЛОР з питань здійснення пошуку
поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій
і політичних репресій «Доля» О. Сітарського від 30.05.2022 № 57, (вх № 021488 від 30.05.2022).та директора КП ЛОР з питань здійснення пошуку
поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій
і політичних репресій «Доля» С. Шеремети від 30.05.2022 № 57, (вх № 02-1489
від 30.05.2022)щодо внесення змін до Переліку завдань, заходів та показників
на 2022 рік до Програми відновлення, збереження національної пам’яті та
протокольних заходів на 2021 – 2025 роки.
13. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти за основу порядок денний засідання
ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
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ВИРІШИЛИ:
1. Об’єднати питання 3, 5, 12 порядку денного.
2. Заслухати зазначені питання у пункті 3 порядку денного.
3.Наступні пункти продовжити згідно з нумерацією: п. 4 і т.д.
4. Погодити порядок денний в цілому.
2. СЛУХАЛИ: Про діяльність православних церков московського
патріархату на території Львівщини.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти за основу, напрацьований проєкт рішення «Про заборону церкви
московського патріархату на території Львівської області».
2. Внести змінити до зазначеного проєкту рішення, а саме:
- до назви проєкту рішення «Про заборону діяльності релігійних
організацій УПЦ (МП) на території Львівської області»;
- у преамбулі слова «релігійних громад московського патріархату»
замінити словами «релігійних організацій УПЦ (МП), керівний центр яких
розташований на території країни-агресора»;
- у преамбулі після слів «представників московського патріархату з
окупантом,» доповнити словами: «невиконання релігійними організаціями
УПЦ (МП) норм Закону України від 20.12.2018 № 2662- VIII «Про внесення
зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації"
щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є
частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої
знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що
здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала
частину території України».
- у пунктах 1, 2 слова «релігійних громад московського патріархату»
замінити словами «релігійних організацій УПЦ (МП)»;
- додати пункт 2.1. (3) «Рекомендувати виконавчому апарату обласної ради
підготувати та подати на розгляд обласної ради звернення до центральних
органів влади щодо нормалізації цього законодавства».
- Наступні пункти продовжити згідно з нумерацією: п. 3 і т.д.
3. Провести консультації з юридичним відділом обласної ради.
4. Провести Погоджувальну раду з представниками від фракцій обласної
ради.
5. На черговому засіданні постійної комісії розглянути доопрацьований
проєкт рішення «Про заборону діяльності релігійних організацій УПЦ (МП) на
території Львівської області».
3. СЛУХАЛИ:
- Про внесення змін до Програми відновлення, збереження національної
пам'яті та протокольних заходів на 2021-2025 роки.
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- 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 13.05.2022 № 54 (вх № 02-1421
від 13.05.2022) щодо стану фінансування КП ЛОР «Доля» у 2022 році.
- Про листи заступника директора КП ЛОР з питань здійснення пошуку
поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій
і політичних репресій «Доля» О. Сітарського від 30.05.2022 № 57, (вх № 021488 від 30.05.2022).та директора КП ЛОР з питань здійснення пошуку
поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій
і політичних репресій «Доля» С. Шеремети від 30.05.2022 № 57, (вх № 02-1489
від 30.05.2022)щодо внесення змін до Переліку завдань, заходів та показників
на 2022 рік до Програми відновлення, збереження національної пам’яті та
протокольних заходів на 2021 – 2025 роки.
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.
ВИСТУПИВ: П. Цеголко.
Доповідає: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко, Т. Зозуля.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати пропозиції щодо внесення змін до Переліку завдань, заходів
та показників на 2022 рік до Програми відновлення, збереження національної
пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки, ініційовані КП ЛОР з
питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних
змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій «Доля» (листи від
30.05.2022 №№ 57, 58 (вх №№ 02-1489, 02-1488 від 30.05.2022).
2. Рекомендувати оприлюднити на офіційному вебсайті та винести на
розгляд сесії обласної ради проєкт рішення «Про внесення змін до Програми
відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних заходів на 2021
– 2025 роки», як ініціативу постійної комісії з питань культури, інформаційної
політики та промоції обласної ради.
4. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань освіти, науки та
інновацій обласної ради І. Герус від 23.05.2022 № К111вн-16 щодо розгляду та
погодження проєкту рішення «Про обласну премію імені Героя України
Степана Бандери».
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Ввести до складу журі з присудження премії імені Героя України
Степана Бандери:
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КОСІВА Василя Михайловича – ректора Львівської національної академії
мистецтв, доктора мистецтвознавства;
ТИМЦЯ Ігоря Васильович – в. о. директора КЗ ЛОР «Історикокраєзнавчий музей», голова правління громадської спілки «Західноукраїнська
спілка музеїв» (за згодою);
ОНИЩУКА Ярослава Івановича – доктора історичних наук, доцента,
завідувача кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки
Львівського національного університету ім. І. Франка, члена Вченої ради
історичного факультету та Обласної міжвідомчої комісії у справах увічнення
пам'яті жертв воєн та політичних репресій Львівської обласної державної
адміністрації (за згодою).
2. Підтримати та рекомендувати винести на розгляд сесії обласної ради
проєкт рішення «Про Обласну премію імені Героя України Степана Бандери».
5. СЛУХАЛИ: Про лист директора КЗ ЛОР «Історико-етнографічний
музей «Бойківщина» Р. Данчин від 24.05.2022 № 56 (вх № 02-1474 від
26.05.2022) щодо створення на базі КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей»
(м. Львів-Винники) окремого відділу «Історико-етнографічний музей
«Бойківщина» у місті Самборі».
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко, Т. Зозуля.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома.
2. Заслухати зазначене питання на черговому засіданні постійної комісії за
участі директора КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей «Бойківщина»
Р. Данчин та в.о. директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» (м. ЛьвівВинники) І. Тимця.
6. СЛУХАЛИ: Про лист керівника ГО «Українська народна самооборона»
Д. Ферцович від 19.05.2022 № 132 (вх № 02-1445 від 20.05.2022) щодо
діяльності релігійних громад
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома та врахування у роботі.
7. СЛУХАЛИ: Про лист голови ради ВГО «Об’єднання добровольців»
О. Живко від 18.05.2022 № 69-05 (вх № 02-1431 від 18.05.2022) щодо
розміщення біг-бордів та сіті-лайтів.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати зазначену пропозицію.
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2. Скерувати листа до департаменту комунікацій та внутрішньої політики
Львівської обласної військової адміністрації (Ю. Горун) для розгляду
пропозиції та прийняття остаточного рішення.
8. СЛУХАЛИ: Про звернення О. Басистюка від 19.05.2022 № БА14028825 (вх № 01-Б-491 від 23.05.2022) щодо проведення аналізу реєстрів
пам’яток місцевого значення.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію до відома та врахування у роботі.
2. За належністю інформувати постійну комісію з питань історикокультурної спадщини та туризму (І. Щурко).
9. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту з питань
культури, національностей та релігій Львівської обласної військової
адміністрації І. Гаврилюк від 26.05.2022 (вх № 02-1479 від 26.05.2022) щодо
виділення коштів для проведення ремонтно-будівельних робіт.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома та врахування у роботі
10. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про завершення
декомунізації та деколонізації на території Львівської області».
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти за основу, напрацьований проєкт рішення «Про заборону церкви
московського патріархату на території Львівської області».
2. Внести змінити до зазначеного проєкту рішення, а саме:
- у пункті 1.2. слова «загиблих енкаведистів» замінити словами «загиблих
у воєнний та післявоєнний періоди 1939 – 1954 років»;
- у пункті 1.3. слова «вулиць та площ» замінити словами «населених
пунктів, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ,
майданів, набережних, мостів та інших об'єктів топоніміки населених пунктів».
3. Підтримати зазначений проєкт рішення після редакційних правок.
4. Рекомендувати оприлюднити на офіційному вебсайті та винести на
розгляд сесії обласної ради проєкт рішення «Про завершення декомунізації та
деколонізації на території Львівської області», як ініціативу постійної комісії з
питань культури, інформаційної політики та промоції обласної ради.
11. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
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ВИРІШИЛИ: Чергове засідання постійної комісії провести 8 червня
2022 року о 11.00 год.
Голова постійної комісії

Святослав ШЕРЕМЕТА

Секретар постійної комісії

Тетяна ПИСЬМЕННА
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