ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань культури,
інформаційної політики та промоції
ПРОТОКОЛ № 30
від 13 червня 2022 року
каб. 332
Засідання розпочалося о 14.00
Засідання закінчилось о 15.00
Присутні:
Шеремета Святослав Петрович – голова постійної комісії;
Цеголко Петро Павлович – заступник голови постійної комісії;
Письменна Тетяна Олександрівна – секретар постійної комісії.
Запрошені:
Н. Непорада – заступник начальника управління майном спільної
власності Львівської обласної ради;
М. Христинич – громадська діячка, помічник депутата обласної ради;
Представники прес-служби Львівської обласної ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд протокольного доручення за підсумками засідання президії
обласної ради від 07.06.2022 (№ ПДПвн-1 від 09.06.2022).
3. 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:
3. 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 № 61 (вх № 02-1534
від 08.06.2022) щодо перерозподілу коштів обласного бюджету з статутної
підтримки на фінансову підтримку КП ЛОР «Доля».
4. Про лист голови постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій
обласної ради І. Герус від 10.06.2022 № К111вн-22 щодо виконання
протокольного доручення.
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: Погодити порядок денний в цілому:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд протокольного доручення за підсумками засідання президії
обласної ради від 07.06.2022 (№ ПДПвн-1 від 09.06.2022).
3. 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 № 61 (вх № 02-1534
від 08.06.2022) щодо перерозподілу коштів обласного бюджету з статутної
підтримки на фінансову підтримку КП ЛОР «Доля».
4. Про лист голови постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій
обласної ради І. Герус від 10.06.2022 № К111вн-22 щодо виконання
протокольного доручення.
5. Різне.
2. СЛУХАЛИ: Про розгляд протокольного доручення за підсумками
засідання президії обласної ради від 07.06.2022 (№ ПДПвн-1 від 09.06.2022).
2.1. СЛУХАЛИ: Пункт 1 протокольного доручення щодо підготовки та
узагальнення питання «Про внесення змін до Редакційного статуту,
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі
змінами».
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко, Н. Непорада,
М. Христинич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
Повторно розглянувши проєкти рішень:
- № 181-ПР від 15.03.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту,
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі
змінами»;
- № 203-ПР від 12.04.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту,
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі
змінами»;
№ 609-ПР від 06.06.2022 «Про внесення змін до Редакційного статуту
комунального підприємства Львівської обласної ради «Телекомпанія «ЛЬВІВ ТБ»
ВИРІШИЛИ:
1.1. З метою досягнення консенсусу та для узгодження порушеного
питання створити робочу групу з представників фракцій обласної ради.
1.2. Рекомендувати депутатському корпусу при розгляді 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
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голови постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції
Цеголка Петра Павловича;
- до складу редакційної ради КП «ТРК «Перший Західний» пропонувати
кандидатури з базовою журналістською освітою або досвідом роботи в ЗМІ.
2.2. СЛУХАЛИ: Пункт 2 протокольного доручення щодо надання
постійній комісії з питань законності, депутатської етики, регламенту та
свободи слова перелік кандидатур (2-3 особи), які провадять активну
волонтерську діяльність, для нагородження з нагоди Дня Конституції України.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко, М. Христинич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: відзначити волонтерів, які провадять активну волонтерську
діяльність в умовах збройної агресії:
Гнатенка
Миколу Григоровича
Тесляк
Ольгу Олександрівну
Тимця
Ігоря Васильовича
Лазорака
Богдана Орестовича

директора-художнього
керівника
КЗ
ЛОР
«Львівський академічний обласний музичнодраматичний театр ім. Юрія Дрогобича»
власницю домашньої кондитерської «Крем&Джем»
в. о. директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий
музей»
директора КЗ ЛОР «Адміністрація історикокультурного заповідника "Нагуєвичі»

2.3. СЛУХАЛИ: Пункт 5 протокольного доручення щодо розгляду
спільно з в. о. начальника управління майном спільної власності Львівської
обласної ради Т. Зозулею проєкту рішення «Про заслуховування звітів
керівників комунальних підприємств Львівської обласної ради» (від 07.06.2022
№ 614-ПР)
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, Н. Непорада.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
- визнати звіт керівника КП ЛОР «Доля» про роботу комунального
підприємства задовільним;
- рекомендувати для розгляду на черговій сесії обласної ради проєкт
рішення «Про заслуховування звітів керівників комунальних підприємств
Львівської обласної ради» (від 07.06.2022 № 614-ПР).
2.4. СЛУХАЛИ: Пункт 7 протокольного доручення щодо забезпечення
членів президії обласної ради біографічними довідками про кандидатури, які
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пропонуються до нагородження Почесною відзнакою «Пам’яті блаженного
священно-мученика отця Омеляна Ковча».
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко, М. Христинич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома та використання в роботі.
2. Рекомендувати апарату обласної ради завчасно подавати на розгляд
постійної комісії звернення щодо нагородження Почесною відзнакою «Пам’яті
блаженного священно-мученика отця Омеляна Ковча».
3. 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 13.05.2022 № 61 (вх № 02-1534
від 08.06.2022) щодо перерозподілу коштів обласного бюджету з статутної
підтримки на фінансову підтримку КП ЛОР «Доля».
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.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Розглянути на черговій сесії обласної ради проєкт рішення
«Про внесення змін до Програми відновлення, збереження національної пам’яті
та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки» (605-ПР 02.06.2022),
ініційований постійною комісією з питань культури, інформаційної політики та
промоції.
4. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань освіти, науки та
інновацій обласної ради І. Герус від 10.06.2022 № К111вн-22 щодо виконання
протокольного доручення.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.
5. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Чергове засідання постійної комісії провести у першій
половині липня.
Голова постійної комісії

Святослав ШЕРЕМЕТА

Секретар постійної комісії

Тетяна ПИСЬМЕННА
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