
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань культури, 
інформаційної політики та промоції

ПРОТОКОЛ № 29
від 8 червня 2022 року

каб. 307
                     

Засідання розпочалося о 11.00 
Засідання закінчилось о 12.00

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 військової 

адміністрації;
І. Собко – заступник голови 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;
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради;
В. Телюк – начальник відділу пресслужби обласної ради;
О. Цап – директор КЗ ЛОР ТРК «Перший Західний»;
І. Тимець – в.о. директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей»;
Р. Данчин – директор КЗ ЛОР Історико-етнографічний музей 

«Бойківщина»;
О. Білас – зберігач фондів КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей 

«Бойківщина»;
Представники прес-служби Львівської обласної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд доопрацьованого проєкту рішення «Про заборону діяльності 

релігійних організацій УПЦ (МП) на території Львівської області».
3. Про лист директора КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей 

«Бойківщина» Р. Данчин від 24.05.2022 № 56 (вх № 02-1474 від 26.05.2022) 
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щодо створення на базі КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» (м. Львів-
Винники) окремого відділу «Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у 
місті Самборі».

4. Про депутатське звернення З. Миляника від 06.06.2022 № Д-17вн*-75 
щодо розгляду проєкту рішення «Про внесення змін до Редакційного статуту 
комунального підприємства Львівської обласної ради «Телекомпанія «Львів-
ТБ».

Про лист в.о. голови Львівського обласного Товариства політичних в’язнів 
і репресованих О. Хомик від 01.06.2022 № 14 (вх № 02-1514 від 03.06.2022) 
щодо видання книг.

5. 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 питання:
6. Про лист голови ЛОО Національної спілки письменників України 

О. Дяка від 02.06.2022 № 25 (вх № 02-1522 від 06.06.2022) щодо проведення 
церемонії нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу патріотичної 
поезії «Обласна літературна премія імені Катерини Мандрик-Куйбіди».

7. 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.
ВИРІШИЛИ: 
1. Заслухати питання № 3 «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» під № 2 порядку денного.

3.Наступні пункти продовжити згідно з нумерацією: п. 3 і т.д.
4. Погодити порядок денний в цілому:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. 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».

3. Про розгляд доопрацьованого проєкту рішення «Про заборону 
діяльності релігійних організацій УПЦ (МП) на території Львівської області».
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4. Про депутатське звернення З. Миляника від 06.06.2022 № Д-17вн*-75 
щодо розгляду проєкту рішення «Про внесення змін до Редакційного статуту 
комунального підприємства Львівської обласної ради «Телекомпанія «Львів-
ТБ».

5. Про лист в.о. голови Львівського обласного Товариства політичних 
в’язнів і репресованих О. Хомик від 01.06.2022 № 14 (вх № 02-1514 від 
03.06.2022) щодо видання книг.

6. Про лист голови ЛОО Національної спілки письменників України 
О. Дяка від 02.06.2022 № 25 (вх № 02-1522 від 06.06.2022) щодо проведення 
церемонії нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу патріотичної 
поезії «Обласна літературна премія імені Катерини Мандрик-Куйбіди».

7. Різне.

2. 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».

Доповідають: І. Тимець, О. Білас, Р. Данчин.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко, Т. Зозуля.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати пропозицію керівника КЗ ЛОР «Історико-етнографічний 

музей «Бойківщина» щодо створення на базі КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий 
музей» (м. Львів-Винники) окремого відділу «Історико-етнографічний музей 
«Бойківщина» у місті Самборі».

2. Рекомендувати КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей «Бойківщина» 
провести громадські слухання щодо порушеного питання.

3. За належності інформувати постійну комісію з питань комунального 
майна (М. Седіло) про прийняте рішення.

3. СЛУХАЛИ: Про розгляд доопрацьованого проєкту рішення «Про 
заборону діяльності релігійних організацій УПЦ (МП) на території Львівської 
області».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко, Я. Гасяк, 
В. Телюк.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати доопрацьований проєкт рішення «Про заборону діяльності 

релігійних організацій УПЦ (МП) на території Львівської області».
2. Рекомендувати оприлюднити на офіційному вебсайті та винести на 

розгляд сесії обласної ради проєкт рішення «Про заборону діяльності 
релігійних організацій УПЦ (МП) на території Львівської області», як 
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ініціативу постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та 
промоції обласної ради.

4. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення З. Миляника від 06.06.2022 
№ Д-17вн*-75 щодо розгляду проєкту рішення «Про внесення змін до 
Редакційного статуту комунального підприємства Львівської обласної ради 
«Телекомпанія «Львів-ТБ».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко, О. Цап.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Проєкт рішення «Про внесення змін до Редакційного статуту 

комунального підприємства Львівської обласної ради «Телекомпанія «Львів-
ТБ» від 06.06.2022 № 609-ПР взяти до відома.

2. Рекомендувати депутатському корпусу при розгляді на черговій сесії 
обласної ради проєкту рішення «Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами» (181-ПР від 15.03.2021; 203-ПР від 12.04.2021; 609-ПР від 06.06.2022):

- ввести до складу редакційної ради комунального підприємства 
«Телерадіокомпанія «Перший Західний» депутата обласної ради, заступника 
голови постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції 
Цеголка Петра Павловича;

- пропонувати кандидатури до складу редакційної ради КП «ТРК «Перший 
Західний» з базовою журналістською освітою або досвідом роботи в ЗМІ.

5. СЛУХАЛИ: Про лист в.о. голови Львівського обласного Товариства 
політичних в’язнів і репресованих О. Хомик від 01.06.2022 № 14 (вх № 02-1514 
від 03.06.2022) щодо видання книг.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко, Т. Зозуля.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати лист до департаменту комунікацій та внутрішньої політики 

Львівської обласної військової адміністрації (Ю. Горун) для опрацювання та 
надання пропозицій у рамках виконання у 2022 році Регіональної програми 
сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у 
Львівській області на 2021-2025 роки.

6. СЛУХАЛИ: Про лист голови ЛОО Національної спілки письменників 
України О. Дяка від 02.06.2022 № 25 (вх № 02-1522 від 06.06.2022) щодо 
проведення церемонії нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу 
патріотичної поезії «Обласна літературна премія імені Катерини Мандрик-
Куйбіди».

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

та релігій Львівської обласної військової адміністрації (І. Гаврилюк) для 
розгляду та врахування в роботі.

8. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Чергове засідання постійної комісії провести 13 червня 

2022 року о 14.00 год.

Голова постійної комісії          Святослав ШЕРЕМЕТА

Секретар постійної комісії Тетяна ПИСЬМЕННА


