ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань культури,
інформаційної політики та промоції
ПРОТОКОЛ № 31
від 29 липня 2022 року
каб. 332
Засідання розпочалося о 15.00
Засідання закінчилось о 17.00
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 державної адміністрації;
Ю. Горун – т.в.о. директора департаменту комунікацій та внутрішньої
політики Львівської обласної державної адміністрації;
І. Гаврилюк – директор департаменту з питань культури, національностей
та релігій Львівської обласної державної адміністрації;
А. Буряк – заступник начальника управління майном спільної власності
Львівської обласної ради;
А. Голдун – начальник відділу економіки управління комунальними
закладами управління майном спільної власності Львівської обласної ради;
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. Про протокольне доручення за підсумками ХІІІ чергової сесії від
14 червня 2022 року (№ ПДСвн-2 від 20.06.2022).
2.1.
Про лист заступника голови постійної комісії з питань молоді та
спорту К. Кеньо від 14.06.2022 № К115вн-16 про розгляд протокольного
доручення.
2.2.
Про лист голови постійної комісії з питань законності, депутатської
етики, регламенту та свободи слова Р. Фединяка від 23.06.2022 № К103вн-11
щодо виконання протокольного доручення.

2.3.
Про лист голови постійної комісії з питань розвитку місцевого
самоврядування В. Кирилича від 29.06.2022 № К102вн-13 щодо протокольного
доручення.
2.4.
Про лист голови постійної комісії з питань історико-культурної
спадщини та туризму І. Щурка від 13.07.2022 № К113вн-14 щодо виконання
протокольного доручення.
2.5.
Про лист голови постійної комісії з питань освіти, науки та
інновацій І. Герус від 11.07.2022 № К111вн-25 щодо виконання протокольного
доручення.
2.6.
Про лист голови постійної комісії з питань діяльності
агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій Ю. Раделицького
від 05.07.2022 № К109вн-11 щодо виконання протокольного доручення.
2.7.
Про лист голови постійної комісії з питань соціального захисту,
прав дітей, людини та учасників бойових дій М. Іщука від 14.07.2022
№ К106вн-13 щодо виконання протокольного доручення.
2.8.
Про лист голови постійної комісії з питань молоді та спорту Т. Бей
від 19.07.2022 № К115вн-17 щодо виконання протокольного доручення.
3. Про протокольне доручення за підсумками апаратної наради в голови
обласної ради від 18.07.2022 (№ ПДВн-10 від 19.07.2022).
4. Про колективне звернення працівників КЗ ЛОР «Історико-етнографічний
музей «Бойківщина» від 23.06.2022 № 75 (вх № 02-1887 від 26.07.2022) щодо
створення на базі КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» (м. Львів-Винники)
окремого відділу «Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у місті
Самборі».
5. Про лист голови ГО «Родина героїв Небесної сотні» Ю. Аксенина від
06.07.2022 № 2022-07-06/178 (вх № 02-1807 від 12.07.2022) щодо підтримки
створення на базі КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» (м. Львів-Винники)
окремого відділу «Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у місті
Самборі».
6. Про лист голови ГО «ВО «Коло. Медіа» М. Боднара від 06.07.2022
№ 06/07-2022 (вх № 02-1808 від 12.07.2022) щодо створення на базі на базі КЗ
ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» (м. Львів-Винники) окремого відділу
«Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у місті Самборі».
7. Про лист голови Всеукраїнського об’єднання «Письменники
Бойківщини» Л. Рудавської-Вовк від 23.06.2022 (вх № 02-1891 від 26.07.2022)
щодо створення на базі на базі КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей»
(м. Львів-Винники) окремого відділу «Історико-етнографічний музей
«Бойківщина» у місті Самборі».
8. Про лист голови Самбірської міськрайонної організації «Лемківщина»
Л. Теплої від 16.06.2022 № 02-1589 щодо недопущення зміни статусу КЗ ЛОР
«Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у місті Самборі».
9. Про звернення голів ГО «Українська військова організація (захід)»
І. Кузьо та Спілки учасників бойових дій Самбірщини А. Луцака від 17.06.2022
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№ 02-1590 щодо недопущення зміни статусу КЗ ЛОР «Історико-етнографічний
музей «Бойківщина» у місті Самборі».
10. Про лист голови головної управи товариства «Бойківщина» в США
Я. Геврича від 17.06.2022 № 02-1591 щодо недопущення зміни статусу КЗ ЛОР
«Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у місті Самборі».
11.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 20.06.2022 № 67 (вх № 02-1601
від 20.06.2022) щодо фінансування діяльності КП ЛОР «Доля» та погашення
заборгованості з виплати заробітної плати за квітень-травень 2022 року.
12. Про лист-відповідь першого заступника голови Львівської обласної
військової адміністрації А. Годика від 19.07.2022 № 5/23-6976/0/2-22/1-14.2.1
(вх № 02-1840 від 20.07.2022) щодо розгляду листа.
13. Про спільне звернення голови журі Літературної премії імені Ірини
Вільде Г. Пагутяк, голови Львівської обласної організації Національної спілки
письменників України О. Дяка від 29.06.2022 № 32 (вх № 02-1797 від
11.07.2022) щодо передбачення коштів у 2023 році для літературної премії імені
Ірини Вільде.
14. Про лист голови Львівської обласної організації Національної спілки
письменників України О. Дяка від 20.06.2022 № 29 (вх № 02-1599 від
20.06.2022) щодо нагородження переможців обласної літературної премії імені
Катерини Мандрик-Куйбіди.
15. Про колективне звернення ГО «Львівське обласне братство ветеранів
імені Романа Шухевича» від 15.06.2022 (вх № 01-КО-521 від 15.06.2022) щодо
надання путівок членам Братства.
16. Про звернення Л. Супрун від 08.07.2022 № 67293 (вх № 01-С-544 від
11.07.2022) щодо отримання путівки у КНП ЛОР Лікарня відновного лікування
№2 «Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА «Говерла».
17. Про лист першого заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів
України К. Мар’євича від 25.07.2022 № 14594/0/2-22 (вх № 02-1893 від
27.07.2022) щодо врахування пропозицій до проєкту рішення
18. Про лист голови комітету Верховної ради України з питань гуманітарної
та інформаційної політики М. Потураєва від 24.06.2022 № 04-14/052022/102481 (вх № 02-1703 від 27.06.2022) щодо надання рекомендацій за
результатами слухань у Комітеті на тему: «Про загрози національній безпеці
України, пов’язані з діяльністю релігійних організацій, що мають керівні
центри на території держави-агресора».
19. Про лист начальника Західного офісу Держаудитслужби Державної
аудиторської служби України Р. Кроляка від 12.07.2022 № 131302-13/3652-2022
(вх № 02-1857 від 20.07.2022) щодо результатів роботи за І півріччя 2022 року.
20. Про лист-відповідь директора департаменту розвитку, в.о. начальника
управління культури Львівської міської ради Н. Бунди від 17.06.2022 № 2703вих-38627 (вх № 02-1710 від 27.06.2022) щодо перейменування однієї з вулиць
у м. Львові.
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21. Про лист-відповідь заступника директора департаменту освіти і науки
Львівської обласної військової адміністрації О. Котовської (вх № 02-1768 від
06.07.2022) щодо екскурсій для школярів до «Історико-краєзнавчого музею» у
Винниках.
22. Про звернення В. Гірняка від 08.06.2022 (вх № 01-Г-522 від 15.06.2022)
щодо надання пропозицій.
23.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:
23. Про лист заступника голови Об’єднання товариств депортованих
українців «Закерзоння» Б. Парадовського від 22.07.2022 (вх № 02-1910 від
29.07.2022) щодо створення на базі на базі КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий
музей» (м. Львів-Винники) окремого відділу «Історико-етнографічний музей
«Бойківщина» у місті Самборі».
24. Про ініціативу напрацювання змін до рішення № 183 від 5 травня 1972
року виконкому Львівської обласної Ради депутатів трудящих «Про взяття під
державну охорону пам’ятників археології, історії та мистецтва, розташованих
на території Львівської області».
25. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний в цілому.
2. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення за підсумками ХІІІ чергової
сесії від 14 червня 2022 року (№ ПДСвн-2 від 20.06.2022.
Доповідає: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ:, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Питання 2.1 – 2.8. протоколу 31 від 29.07.2022 (листи
постійних комісій обласної ради) щодо виконання пункту 2 протокольного
доручення за підсумками ХІІІ чергової сесії від 14 червня 2022 року (№ ПДСвн2 від 20.06.2022) взяти до відома та врахування при розгляді на черговому
засіданні сесії Львівської обласної ради.
3. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення за підсумками апаратної
наради в голови обласної ради від 18.07.2022 (№ ПДВн-10 від 19.07.2022).
Доповідає: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома.
2. Повторно скерувати пропозиції, напрацьовані постійною комісією в
сфері інформаційної політики, національної пам’яті, для врахування в повному
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обсязі до Концепції соціально-економічної адаптації Львівщини до умов
воєнного стану і стратегічних напрямів економічного відродження на
післявоєнний період.
4. СЛУХАЛИ: Про колективне звернення працівників КЗ ЛОР «Історикоетнографічний музей «Бойківщина» від 23.06.2022 № 75 (вх № 02-1887 від
26.07.2022) щодо створення на базі КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей»
(м. Львів-Винники) окремого відділу «Історико-етнографічний музей
«Бойківщина» у місті Самборі».
Доповідає: С. Шеремета.
Співдоповідає: А. Голдун.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію до відома.
2. Організувати виїзне засідання постійної комісії з питань культури,
інформаційної політики та промоції обласної ради до КЗ ЛОР «Історикоетнографічний музей «Бойківщина» для обговорення порушеного питання з
колективом комунального закладу.
3. Повернутися до розгляду зазначеного питання після виїзного засідання
до КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у місті Самборі» та
зустрічі з трудовим колективом комунального закладу.
5. СЛУХАЛИ: Про лист голови ГО «Родина героїв Небесної сотні»
Ю. Аксенина від 06.07.2022 № 2022-07-06/178 (вх № 02-1807 від 12.07.2022)
щодо підтримки 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.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома та використання в роботі.
6. СЛУХАЛИ: Про лист голови ГО «ВО «Коло. Медіа» М. Боднара від
06.07.2022 № 06/07-2022 (вх № 02-1808 від 12.07.2022) щодо створення на базі
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.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома та використання в роботі.
7. СЛУХАЛИ: Про лист голови Всеукраїнського об’єднання
«Письменники Бойківщини» Л. Рудавської-Вовк від 23.06.2022 (вх № 02-1891
від 26.07.2022) щодо створення на базі на базі КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий
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музей» (м. Львів-Винники) окремого відділу «Історико-етнографічний музей
«Бойківщина» у місті Самборі».
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома та використання в роботі.
8. СЛУХАЛИ: Про лист голови Самбірської міськрайонної організації
«Лемківщина» Л. Теплої від 16.06.2022 № 02-1589 щодо недопущення зміни
статусу КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у місті
Самборі».
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома та використання в роботі.
9. СЛУХАЛИ: Про звернення голів ГО «Українська військова організація
(захід)» І. Кузьо та Спілки учасників бойових дій Самбірщини А. Луцака від
17.06.2022 № 02-1590 щодо недопущення зміни статусу КЗ ЛОР «Історикоетнографічний музей «Бойківщина» у місті Самборі».
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома та використання в роботі.
10. СЛУХАЛИ: Про лист голови головної управи товариства
«Бойківщина» в США Я. Геврича від 17.06.2022 № 02-1591 щодо недопущення
зміни статусу КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у місті
Самборі».
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома та використання в роботі.
11. 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 20.06.2022 № 67 (вх № 02-1601
від 20.06.2022) щодо фінансування діяльності КП ЛОР «Доля» та погашення
заборгованості з виплати заробітної плати за квітень-травень 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.
12. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь першого заступника голови
Львівської обласної військової адміністрації А. Годика від 19.07.2022 № 5/236976/0/2-22/1-14.2.1 (вх № 02-1840 від 20.07.2022) щодо розгляду листа.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
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ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.
13. СЛУХАЛИ: Про спільне звернення голови журі Літературної премії
імені Ірини Вільде Г. Пагутяк, голови Львівської обласної організації
Національної спілки письменників України О. Дяка від 29.06.2022 № 32 (вх
№ 02-1797 від 11.07.2022) щодо передбачення коштів у 2023 році для
літературної премії імені Ірини Вільде.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати копію звернення до департаменту культури, національностей
та релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для
розгляду та врахування пропозиції при формуванні переліку заходів на 2023 рік
Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки в
межах можливостей фінансового ресурсу.
14. СЛУХАЛИ: Про лист голови Львівської обласної організації
Національної спілки письменників України О. Дяка від 20.06.2022 № 29 (вх
№ 02-1599 від 20.06.2022) щодо нагородження переможців обласної
літературної премії імені Катерини Мандрик-Куйбіди.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Відповідно до пункту 18 Положення про Обласну літературну премію
імені Катерини Мандрик-Куйбіди, затвердженого рішенням обласної ради від
21.03.2017 № 407 «Про затвердження нової редакції Положення про Обласну
літературну премію імені Катерини Мандрик-Куйбіди» у порядку
інформування скерувати відповідне Розпорядження голови Львівської обласної
ради до департаменту культури, національностей та релігій Львівської обласної
державної адміністрації (І. Гаврилюк) та Львівській обласній організації
Національної спілки письменників України (О. Дяк).
15. СЛУХАЛИ: Про колективне звернення ГО «Львівське обласне
братство ветеранів імені Романа Шухевича» від 15.06.2022 (вх № 01-КО-521 від
15.06.2022) щодо надання путівок членам Братства.
Доповідає: С. Шеремета.
Співдоповідає: А. Голдун.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати колективне звернення ГО «Львівське обласне
братство ветеранів імені Романа Шухевича» до постійних комісій з питань
соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій (М. Іщук) і з
7

питань охорони здоров’я та материнства (А. Ярмола) для розгляду по суті та
надання відповіді заявникам, оскільки порушене питання не належать до
компетенції постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та
промоції.
16. СЛУХАЛИ: Про звернення Л. Супрун від 08.07.2022 № 67293 (вх
№ 01-С-544 від 11.07.2022) щодо отримання путівки у КНП ЛОР Лікарня
відновного лікування №2 «Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА «Говерла».
Доповідає: С. Шеремета.
Співдоповідає: А. Голдун.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати звернення Л. Супрун до постійних комісій з
питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій (М.
Іщук) та з питань охорони здоров’я та материнства (А. Ярмола) для розгляду по
суті та надання відповіді заявниці, оскільки порушене питання не належать до
компетенції постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та
промоції.
17. СЛУХАЛИ: Про лист першого заступника Державного секретаря
Кабінету Міністрів України К. Мар’євича від 25.07.2022 № 14594/0/2-22 (вх
№ 02-1893 від 27.07.2022) щодо врахування пропозицій до проєкту рішення.
Доповідає: С. Шеремета.
Співдоповідає: А. Голдун.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію до відома.
2. Скерувати за належністю до постійної комісії з питань комунального
майна (М. Седіло) для опрацювання та підготовки відповідного проєкту
рішення.
18. СЛУХАЛИ: Про лист голови комітету Верховної ради України з
питань гуманітарної та інформаційної політики М. Потураєва від 24.06.2022
№ 04-14/05-2022/102481 (вх № 02-1703 від 27.06.2022) щодо надання
рекомендацій за результатами слухань у Комітеті на тему: «Про загрози
національній безпеці України, пов’язані з діяльністю релігійних організацій,
що мають керівні центри на території держави-агресора».
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома та використання у роботі.
19. СЛУХАЛИ: Про лист начальника Західного офісу Держаудитслужби
Державної аудиторської служби України Р. Кроляка від 12.07.2022 № 1313028

13/3652-2022 (вх № 02-1857 від 20.07.2022) щодо результатів роботи за
І півріччя 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома та використання у роботі.
20. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту розвитку,
в.о. начальника управління культури Львівської міської ради Н. Бунди від
17.06.2022 № 2703-вих-38627 (вх № 02-1710 від 27.06.2022) щодо
перейменування однієї з вулиць у м. Львові.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.
21. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь заступника директора департаменту
освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації О. Котовської (вх
№ 02-1768 від 06.07.2022) щодо екскурсій для школярів до «Історикокраєзнавчого музею» у Винниках.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.
22. СЛУХАЛИ: Про звернення В. Гірняка від 08.06.2022 (вх № 01-Г-522
від 15.06.2022) щодо надання пропозицій.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію звернення до департаменту культури,
національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації
(І. Гаврилюк) для розгляду по суті та надання відповіді заявнику.
23. СЛУХАЛИ: Про лист заступника голови Об’єднання товариств
депортованих українців «Закерзоння» Б. Парадовського від 22.07.2022 (вх
№ 02-1910 від 29.07.2022) щодо створення на базі на базі КЗ ЛОР «Історикокраєзнавчий музей» (м. Львів-Винники) окремого відділу «Історикоетнографічний музей «Бойківщина» у місті Самборі».
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома та використання в роботі.
24. СЛУХАЛИ: Про ініціативу напрацювання змін до рішення № 183 від
5 травня 1972 року виконкому Львівської обласної Ради депутатів трудящих
«Про взяття під державну охорону пам’ятників археології, історії та мистецтва,
розташованих на території Львівської області».
Доповідає: С. Шеремета.
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Співдоповідає: Я. Гасяк.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати зазначену ініціативу.
2. Звернутися до постійної комісії з питань історико-культурної спадщини
та туризму обласної ради (І. Щурка) для спільного напрацювання проєкту
рішення Львівської обласної ради «Про внесення змін до рішення від 5 травня
1972 року № 183 виконкому Львівської обласної Ради депутатів трудящих «Про
взяття під державну охорону пам’ятників археології, історії та мистецтва,
розташованих на території Львівської області».
3. Провести спільне засідання з постійною комісією з питань історикокультурної спадщини та туризму обласної ради (І. Щурка).
25. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Чергове засідання постійної комісії провести в другій
половині серпня 2022 року.
Голова постійної комісії

Святослав ШЕРЕМЕТА

Секретар постійної комісії

Тетяна ПИСЬМЕННА
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