ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань культури,
інформаційної політики та промоції
ПРОТОКОЛ № 33
від 16 вересня 2022 року
каб. 307
Засідання розпочалося о 10.45
Засідання закінчилось о 11.45
Присутні:
Шеремета Святослав Петрович – голова постійної комісії;
Цеголко Петро Павлович – заступник голови постійної комісії;
Письменна Тетяна Олександрівна – секретар постійної комісії.
Запрошені:
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради;
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;
М. Христинич – громадська діячка;
Представники прес-служби Львівської обласної ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Комплексної програми
популяризації української мови у Львівській області на 2023 – 2027 роки» від
08.09.2022 № 626-ПР (№ 07вн-97 від 08.09.2022).
2.1. Про розгляд протокольного доручення президії обласної ради від
13.09.2022 № ПДПвн-2.
2.2. Про розгляд рекомендацій робочої групи з питань напрацювання
проєкту Комплексної програми популяризації української мови (протокол
засідання від 30.08.2022).
3. Про лист заступника голови Львівської обласної військової адміністрації
І. Собка від 01.09.2022 № 5/23-8405/0/2-22/6-23.1 (вх № 02-2231 від 01.09.2022)
щодо виконання у І півріччі 2022 року Комплексної програми розвитку
культури Львівщини на 2021-2025 роки.
4. Про лист т.в.о. директора департаменту з питань комунікацій та
внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації Ю. Горуна

від 01.09.2022 № 14-3133/0/2-22 (вх № 02-2225 від 01.09.2022) щодо виконання
у І півріччі 2022 року обласних цільових програм.
5. Про лист в.о. директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Львівський
академічний обласний театр ляльок» У. Мороз від 19.08.2022 № 97 (вх № 022135 від 22.08.2022) щодо передбачення коштів на 2023 рік для потреб театру.
6. Про листи голови правління ЛОО «Національної спілки художників
України» І. Гавришкевича від 31.08.2022 №№ 283; 283-2 (вх №№ 02-2262; 022264 від 06.09.2022) щодо підтримки проведення міжнародної художньої
виставки «Осінній салон Високий замок 2022».
7. Про лист керівника ГО «Освітньо-європейський центр Феодосії
Колесник» Ф. Колесник від 01.09.2022 (вх № 02-2263 від 06.09.2022) щодо
підтримки проєкту «Говори українською, бо живеш на своїй землі».
8. Про колективне звернення установ та організацій Самбірщини від
16.08.2022 (вх № 01-КО-608 від 17.08.2022) щодо збереження статусу КЗ ЛОР
«Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у Самборі».
9. Про лист голови постійної комісії з питань екології, природних ресурсів
та рекреації обласної ради В. Свіщова від 14.09.2022 № 108вн-32 щодо розгляду
пункту 2 протокольного доручення за підсумками ХІІІ чергової сесії від
14 червня 2022 року (№ ПДСвн-2 від 20.06.2022).
10. 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:
10. Про відзначення нагородою Львівської обласної ради в галузі
культури.
11. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний в цілому.
2. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження
Комплексної програми популяризації української мови у Львівській області на
2023 – 2027 роки» від 08.09.2022 № 626-ПР (№ 07вн-97 від 08.09.2022).
2.1. Про розгляд протокольного доручення президії обласної ради від
13.09.2022 № ПДПвн-2.
2.2. Про розгляд рекомендацій робочої групи з питань напрацювання
проєкту Комплексної програми популяризації української мови (протокол
засідання від 30.08.2022).
Доповідає: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко, Я. Гасяк, М. Христинич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести зміни до назви Програми, виклавши у такій редакції:
«Комплексна програма сприяння функціонуванню української мови як
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державної у Львівській області на 2023 – 2026 роки», та замінити назву у тексті
Програми у відповідних відмінках.
2. До розділу 2. Мета й основні завдання додати підпункт:
- створення умов для мовної адаптації та інтеграції внутрішньо
переміщених осіб.
3. До розділу 3. Основні напрями програми додати підпункти:
- створення, постійне розширення та забезпечення функціонування в
області розгалуженої мережі мовних курсів, розмовних клубів, ініціатив з
сприяння опануванню державної мови, у тому числі шляхом залучення та
фінансової підтримки державних та комунальних установ, громадських
об’єднань та окремих громадян;
- організація системної діяльності щодо сприяння функціонуванню
української мови як державної на території області;
- сприяння функціонуванню державної мови у сфері зовнішньої реклами,
інформації для загального ознайомлення;
- сприяння застосуванню державної мови у сфері обслуговування
споживачів, медичного обслуговування та у сфері транспорту;
- сприяння використанню комп’ютерного забезпечення (програм) та
інформаційних систем державною мовою;
- додаткові заходи щодо підвищення престижу використання державної
мови.
4. До розділу 6. Очікувані результати додати підпункт:
- створення умов для опанування внутрішньо переміщеними особами
державної мови.
5. Викласти додаток 2 Ресурсне забезпечення обласної (бюджетної)
цільової програми Комплексна програма популяризації української мови у
Львівській області на 2023 – 2027 роки у редакції, що додається.
6. Викласти додаток 3 Напрями Комплексної програми популяризації
української мови у Львівській області на 2023 – 2027 роки у редакції, що
додається.
7. Винести на розгляд чергової сесії обласної ради та оприлюднити на
офіційному вебсайті обласної ради проєкт рішення «Про затвердження
Комплексної програми сприяння функціонуванню української мови як
державної у Львівській області на 2023 – 2026 роки» із врахуванням
рекомендацій робочої групи з питань напрацювання проєкту Комплексної
програми популяризації української мови та пропозицій постійної комісії з
питань культури, інформаційної політики та промоції обласної ради.
3. СЛУХАЛИ: Про лист заступника голови Львівської обласної військової
адміністрації І. Собка від 01.09.2022 № 5/23-8405/0/2-22/6-23.1 (вх № 02-2231
від 01.09.2022) щодо виконання у І півріччі 2022 року Комплексної програми
розвитку культури Львівщини на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома та використання в роботі.
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4. СЛУХАЛИ: Про лист т.в.о. директора департаменту з питань
комунікацій та внутрішньої політики Львівської обласної державної
адміністрації Ю. Горуна від 01.09.2022 № 14-3133/0/2-22 (вх № 02-2225 від
01.09.2022) щодо виконання у І півріччі 2022 року обласних цільових програм.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома та використання в роботі.
5. СЛУХАЛИ: Про лист в.о. директора-художнього керівника КЗ ЛОР
«Львівський академічний обласний театр ляльок» У. Мороз від 19.08.2022 № 97
(вх № 02-2135 від 22.08.2022) щодо передбачення коштів на 2023 рік для потреб
театру.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати лист до Львівської обласної військової адміністрації для
розгляду та врахування пропозиції при формуванні обласного бюджету
Львівської області на 2023 рік.
6. СЛУХАЛИ: Про листи голови правління ЛОО «Національної спілки
художників України» І. Гавришкевича від 31.08.2022 №№ 283; 283-2 (вх
№№ 02-2262; 02-2264 від 06.09.2022) щодо підтримки проведення міжнародної
художньої виставки «Осінній салон Високий замок 2022».
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати лист до Львівської обласної військової адміністрації для
розгляду та врахування пропозиції в межах виконання Комплексної програми
розвитку культури Львівщини на 2022 рік.
3. Скерувати лист до КП «ТРК «Перший Західний» (О. Цап) для розгляду
та надання інформаційної підтримки в проведенні заходу.
7. СЛУХАЛИ: Про лист керівника ГО «Освітньо-європейський центр
Феодосії Колесник» Ф. Колесник від 01.09.2022 (вх № 02-2263 від 06.09.2022)
щодо підтримки проєкту «Говори українською, бо живеш на своїй землі».
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. За належністю інформувати постійну комісію з питань освіти, науки та
інновацій обласної ради (І. Герус), що Регіональною програмою сприяння
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській
області на 2021 – 2025 роки, затвердженою рішенням обласної ради від
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23.02.2021 № 67 (зі змінами), передбачено підтримку регіонального
книговидання на конкурсній основі (обласний мистецький конкурс «Кращі
книги Львівщини»). Учасниками конкурсу можуть бути видавничі організації,
зареєстровані у встановленому законодавством України порядку у Львівській
області і внесені до Державного реєстру видавців, виготовлювачів та
розповсюджувачів видавничої продукції.
8. СЛУХАЛИ: Про колективне звернення установ та організацій
Самбірщини від 16.08.2022 (вх № 01-КО-608 від 17.08.2022) щодо збереження
статусу КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у Самборі».
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома та використання в роботі.
2. За належністю інформувати постійну комісію з питань комунального
майна обласної ради (М. Седіла) щодо прийнятого рішення.
9. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань екології,
природних ресурсів та рекреації обласної ради В. Свіщова від 14.09.2022
№ 108вн-32 щодо розгляду пункту 2 протокольного доручення за підсумками
ХІІІ чергової сесії від 14 червня 2022 року (№ ПДСвн-2 від 20.06.2022).
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 відзначення нагородою Львівської обласної ради в
галузі культури.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати ініціативу щодо відзначення нагородою
Львівської обласної ради за багаторічну сумлінну і плідну працю, високий
рівень професійної майстерності, творчий підхід до реалізації завдань
державної політики в галузі культури та з нагоди дня міста Дрогобича та 600річчя надання місту Дрогобичу Магдебурзького права:
- ГНАТЕНКА Миколу Григорович – директор-художній керівник КЗ ЛОР
«Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія
Дрогобича»;
- ЛАЗОРАКА Богдана Орестовича – директора КЗ ЛОР «Адміністрація
історико-культурного заповідника "Нагуєвичі»;
- ТАТАРСЬКУ Лесю Романівну – керівника відділу культури, мистецтв та
роботи з освітніми установами управління культури та розвитку туризму
Дрогобицької міської ради.
11. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Чергове засідання постійної комісії провести в другій
половині вересня.
Голова постійної комісії

Святослав ШЕРЕМЕТА

Секретар постійної комісії

Тетяна ПИСЬМЕННА
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