
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань культури, 
інформаційної політики та промоції

ПРОТОКОЛ № 37
від 29 грудня 2022 року

Засідання розпочалося о 15.00 год
Засідання закінчилось о 16.30 год           каб. 332

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; 
А. Білоус – в.о. начальника управління майном спільної власності ЛОР;
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; 
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 лист начальника Львівської обласної військової адміністрації 

М. Козицького від 07.12.2022 № 5/23-11573/0/2-22-12 (вх № 02-3461 від 
08.12.2022) щодо надання інформації про затверджені показники обласного 
бюджету на 2023 рік.

3. Про депутатське звернення Т. Подвірного від 17.11.2022 № 462 (вх № Д-
17вн*-134 від 17.11.2022) щодо розгляду проєкту рішення «Про встановлення 
мораторію на відчуження нерухомого майна освітнього, соціально-
культурного, санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного 
призначення, яке перебуває у спільній власності територіальних громад 
Львівської області» (656-ПР від 18.11.2022).

4. Про депутатське звернення Л. Цибулі від 22.11.2022 № 078/11 (вх № Д-
17вн*-143 від 29.11.2022) щодо вшанування пам’яті Олександра Мишуги.

5. Про лист Радехівського міського голови С. Коханчука від 13.12.2022 
№ 2902 (вх № 02-3519 від 14.12.2022) щодо вшанування 170-річчя від дня 
народження Олександра Мишуги.
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6. Про колективне звернення громадської ініціативи «Локальна 
декомунізація» від 06.12.2022 № 135-22 (вх № 02-3413 від 07.12.2022) щодо 
створення обласної робочої групи для вирішення проблемних питань та 
пришвидшення процесу декомунізації (дерусифікації) на Львівщині.

7. Про інформацію щодо інвентаризації об’єктів, меморіалів і пам’ятників, 
які підлягають під визначення радянської, комуністичної, тоталітарної і 
колонізаційної символіки та знаходяться на території міських, сільських, 
селищних громад Львівської області:

7.1. Лист Добросинсько-Магерівського сільського голови М. Сала від 
29.11.2022 № 1852 (вх № 02-3281 від 30.11.2022);

7.2. Лист Журавненського сільського голови В. Вітра від 30.11.2022 
№ 1497 (вх № 02-3320 від 01.12.2022);

7.3. Лист Великомостівського міського голови Я. Ройка від 01.12.2022 
№ 1789/05-10 (вх № 02-3344 від 02.12.2022);

7.4. Лист Хирівського міського голови М. Королюк від 28.11.2022 № 891 
(вх № 02-3352 від 02.12.2022);

7.5. Лист Буського міського голови В. Зеленюха від 08.12.2022 № 3174 
(вх № 02-3419 від 08.12.2022);

7.6. Лист Рава-Руського міського голови І. Івануса від 02.12.2022 
№ 1620/03.01-14 (вх № 02-3381 від 05.12.2022);

7.7. Лист Сокальського міського голови С. Касяна від 08.12.2022 
№ 2330/02-37 (вх № 02-3468 від 09.12.2022);

7.8. Лист Стрийського міського голови М. Дмитришина від 08.12.2022 
№ 75-vn-3994/011-22 (вх № 02-3466 від 09.12.2022);

7.9. Лист заступника Ходорівського міського голови А. Батирняк від 
13.12.2022 № 06/1709 (вх № 02-3510 від 13.12.2022);

7.10. Лист Добротвірського селищного голови Т. Келеберди від 
20.12.2022 № 2366/04-04 (вх № 02-3588 від 21.12.2022);

7.11. Лист Турківського міського голови Я. Паращича від 19.12.2022 
№ 1842-02.17 (вх № 02-3592 від 21.12.2022).

8. Про лист генерального директора-художнього керівника Національного 
академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької 
А. Мацяка від 01.12.2022 № 482 (вх № 02-3339 від 02.12.2022) щодо потреби у 
ремонтних та реставраційних роботах будівлі театру.

9. Про лист в.о. директора КЗ ЛОР «Львівський національний літературно-
меморіальний музей Івана Франка» Б. Тихолоза від 14.12.2022 № 130 (вх № 02-
3568 від 20.12.2022) щодо виділення коштів у рамках виконання Комплексної 
програми розвитку культури Львівщини на 2021-2025 роки для реалізації у 2023 
році заходів комунального закладу.

10. Про лист голови Львівського обласного відділення Національної 
хореографічної спілки України П. Харісова від 07.12.2022 № 07/12 (№ 02-3453 
від 08.12.2022) щодо фінансової підтримки для проведення заходу 
«Фольклорний дивосвіт».
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11. Про лист голови Львівського обласного відділення Національної 
хореографічної спілки України П. Харісова від 06.12.2022 № 06/12 (№ 02-3454 
від 08.12.2022) щодо внесення змін до рішення обласної ради від 19.11.2020 
№ 1108 «Про обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, 
журналістики та архітектури».

12. Про лист керівника ГО «Освітньо-європейський центр Феодосії 
Колесник» Ф. Колесник від 28.11.2022 (вх № 02-3509 від 13.12.2022) щодо 
підтримки освітнього проєкту «Говори українською, бо живеш на своїй землі».

13. Про лист голови ЛОО «Лемківщина» В. Шуркала від 01.12.2022 № 6 
(вх № 02-3527 від 15.12.2022) щодо фінансування у 2023 році заходів 
товариства.

14. Про лист голови Міжнародної громадської організації «Світовий 
конгрес бойків» П. Косачевича від 21.12.2022 № 4 (вх № 02-3594 від 21.12.2022) 
щодо сприяння у проведенні в 2023 році Сьомих всесвітніх бойківських фестин 
та Четвертий світовий конгрес бойків.

15. Про колективне звернення жителів села Перв’ятичі Червоноградського 
району Львівської області (вх № 01-КО-912 від 06.12.2022) щодо діяльності 
Народного дому в селі Перв’ятичі.

16. Пропозиції, надані комунальними закладами Львівської обласної ради, 
щодо співпраці із закладами у сфері культури м. Каунаса (Литовська 
Республіка) (пункт 11 протоколу 35 від 17.11.2022 засідання постійної комісії):

16.1. Лист в.о. директора КЗ ЛОР «Адміністрація історико-культурного 
заповідника «Нагуєвичі» Б. Лазорака від 16.12.2022 № 192 (вх № 02-3542 від 
16.12.2022);

16.2. Лист в.о. директора «Львівський музичний фаховий коледж імені 
С. П. Людкевича» А. Охріма від 16.12.2022 № 339 (вх № 02-3539 від 
16.12.2022);

16.3. Лист в.о. директора КЗ ЛОР «Львівський фаховий коледж культури і 
мистецтв» Г. Лавриніва від 19.12.2022 № 222 (вх № 02-3563 від 19.12.2022);

16.4. Лист в.о. директора КЗ ЛОР «Львівська обласна бібліотека для дітей» 
Л. Лугової від 20.12.2022 № 67 (вх № 02-3584 від 20.12.2022);

16.5. Лист в.о. директора КЗ ЛОР «Львівський історичний музей» 
Р. Чмелика від 22.12.2022 № 176 (вх № 02-3611 від 22.12.2022);

16.6. Лист в.о. директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Львівський 
академічний обласний музико-драматичний театр ім. Ю. Дрогобича» 
М. Гнатенка від 22.12.2022 № 222 (вх № 02-3612 від 22.12.2022).

17. Про лист начальника Львівської обласної військової адміністрації 
М. Козицького від 22.12.2022 № 5/23-12091/0/2-22-23.2.1 (вх № 02-3596 від 
22.12.2022) щодо зміни конфесійної приналежності релігійних громад на 
території Львівської області.

18. Про виконання пункту 2 рішення Львівської обласної ради від 
29.11.2022 № 440 «Про необхідність заборони діяльності релігійних 
організацій (об’єднань) Української православної церкви (московського 
патріархату) на території Львівської області»:
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18.1. Лист начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Меденицької селищної ради Я. Куцика від 14.12.2022 № 403/1749 (вх № 02-
3549);

18.2. Лист Давидівського сільського голови В. Керницького від 
13.12.2022 № 2511 (вх № 02-3518 від 14.12.2022);

18.3. Лист секретаря Белзької міської ради Н. Кучвари від 16.12.2022 
№ 2238/02-09 (вх № 02-3538 від 16.12.2022);

18.4. Лист Івано-Франківського селищного голови І. Перун від 22.12.2022 
№ 04-07/3460 (вх № 02-3600 від 22.12.2022).

19. Про лист-інформування директора департаменту з питань культури, 
національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації 
І. Гаврилюк щодо передбачення коштів для КЗ ЛОР «Львівський академічний 
обласний театр ляльок» у 2023 році.

20. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
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. Внести до порядку денного питання:
«20. Про напрацювання проєкту рішення «Про відзначення пам’ятних 

історичних дат та ювілеїв визначних особистостей на території Львівської 
області у 2023 році».

21. Про напрацювання пропозицій щодо проголошення 2023 року Роком 
відповідних історичних дат та визначних особистостей на території Львівської 
області.

22. Про лист голови постійної комісії з питань історико-культурної 
спадщини та туризму обласної ради І. Щурка від 28.12.2022 № К113вн-16 щодо 
розгляду листа.

23. Про звернення ВГО «Українська народна рада» від 28.12.2022 (вх 
№ 02-3653 від 28.12.2022) щодо нормативно-правових основ мовної політики». 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний в цілому.

2. СЛУХАЛИ: Про лист начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького від 07.12.2022 № 5/23-11573/0/2-22-12 (вх № 02-
3461 від 08.12.2022) щодо надання інформації про затверджені показники 
обласного бюджету на 2023 рік.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
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1. Взяти інформацію до відома та врахування у роботі.
2. Відповідно до розділу 3 Порядку обговорення і внесення на засідання 

сесій обласної ради обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та 
звітності щодо їх виконання, затвердженого рішенням обласної ради від 
25.10.2016 р. № 272, рекомендувати Львівські обласній військовій 
адміністрації, як головному розпоряднику коштів, щоквартально (наростаючим 
підсумком), до 15 числа наступного місяця після звітного періоду надавати до 
постійної комісії звіт про стан виконання заходів профільних програм, а саме:

- Комплексна програма розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 
роки, затверджена рішенням Львівської обласної ради від 23.02.2021№ 69 (зі 
змінами);

- Програма відновлення, збереження національної пам’яті та 
протокольних заходів на 2021 – 2025 роки», затверджена рішенням Львівської 
обласної ради від 23.02.2021 № 68;

- Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 роки, 
затверджена рішенням Львівської обласної ради від 23.02.2021 № 67 (зі 
змінами).

- Комплексна програма популяризації української мови у Львівській 
області на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням Львівської обласної ради 
від 20.09.2022 № 403.

3. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення Т. Подвірного від 17.11.2022 
№ 462 (вх № Д-17вн*-134 від 17.11.2022) щодо розгляду проєкту рішення «Про 
встановлення мораторію на відчуження нерухомого майна освітнього, 
соціально-культурного, санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-
спортивного призначення, яке перебуває у спільній власності територіальних 
громад Львівської області» (656-ПР від 18.11.2022).

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти інформацію до відома.
2. Повернутися до розгляду зазначеного проєкту рішення після отримання 

пропозицій від Управління майном спільної власності Львівської обласної ради 
за результатами проведеної інвентаризації об’єктів, які перебувають у спільній 
власності територіальних громад Львівської області.

4. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення Л. Цибулі від 22.11.2022 
№ 078/11 (вх № Д-17вн*-143 від 29.11.2022) щодо вшанування пам’яті 
Олександра Мишуги.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати ініціативу щодо вшанування пам’яті Олександра Мишуги.
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2. Звернутися до Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України (І. Соляр) та Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка 
(І. Пилатюк) для отримання експертного висновку.

3. Звернутися до Національного банку України з пропозицією включити 
виготовлення пам’ятної монети Олександра Мишуги до річного плану випуску 
пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції у 2023 році.

5. СЛУХАЛИ: Про лист Радехівського міського голови С. Коханчука від 
13.12.2022 № 2902 (вх № 02-3519 від 14.12.2022) щодо вшанування 170-річчя 
від дня народження Олександра Мишуги.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Звернення депутатів Радехівської міської ради взяти до відома та 

врахування в роботі.
2. Підтримати ініціативу щодо вшанування пам’яті Олександра Мишуги.
3. Звернутися до Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 

України (І. Соляр) та Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка 
(І. Пилатюк) для отримання експертного висновку.

4. Звернутися до Національного банку України з пропозицією внести до 
річного плану випуску пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції 
на 2023 рік виготовлення пам’ятної монети Олександра Мишуги.

6. СЛУХАЛИ: Про колективне звернення громадської ініціативи 
«Локальна декомунізація» від 06.12.2022 № 135-22 (вх № 02-3413 від 
07.12.2022) щодо створення обласної робочої групи для вирішення проблемних 
питань та пришвидшення процесу декомунізації (дерусифікації) на Львівщині.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену ініціативу.
2. Рекомендувати ввести до складу робочої групи: 
- членів постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та 

промоції обласної ради: С. Шеремету – голова постійної комісії; П. Цеголка – 
заступник голови постійної комісії; Т. Письменну – секретаря постійної комісії;

- громадських діячів та істориків: М. Посівнича, А. Козицького, І. Соляра, 
Р. Гунду, І. Тимця, Б. Лазорака, Р. Грицьківа.

3. Запропонувати ініціаторам звернення співпрацю з постійною комісією 
для вирішення актуальних питань щодо завершення декомунізації та 
деколонізації на теренах Львівської області.

7. СЛУХАЛИ: Про інформацію щодо інвентаризації об’єктів, меморіалів 
і пам’ятників, які підлягають під визначення радянської, комуністичної, 
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тоталітарної і колонізаційної символіки та знаходяться на території міських, 
сільських, селищних громад Львівської області:

7.1. Лист Добросинсько-Магерівського сільського голови М. Сала від 
29.11.2022 № 1852 (вх № 02-3281 від 30.11.2022);

7.2. Лист Журавненського сільського голови В. Вітра від 30.11.2022 
№ 1497 (вх № 02-3320 від 01.12.2022);

7.3. Лист Великомостівського міського голови Я. Ройка від 01.12.2022 
№ 1789/05-10 (вх № 02-3344 від 02.12.2022);

7.4. Лист Хирівського міського голови М. Королюк від 28.11.2022 № 891 
(вх № 02-3352 від 02.12.2022);

7.5. Лист Буського міського голови В. Зеленюха від 08.12.2022 № 3174 
(вх № 02-3419 від 08.12.2022);

7.6. Лист Рава-Руського міського голови І. Івануса від 02.12.2022 
№ 1620/03.01-14 (вх № 02-3381 від 05.12.2022);

7.7. Лист Сокальського міського голови С. Касяна від 08.12.2022 
№ 2330/02-37 (вх № 02-3468 від 09.12.2022);

7.8. Лист Стрийського міського голови М. Дмитришина від 08.12.2022 
№ 75-vn-3994/011-22 (вх № 02-3466 від 09.12.2022);

7.9. Лист заступника Ходорівського міського голови А. Батирняк від 
13.12.2022 № 06/1709 (вх № 02-3510 від 13.12.2022);

7.10. Лист Добротвірського селищного голови Т. Келеберди від 
20.12.2022 № 2366/04-04 (вх № 02-3588 від 21.12.2022);

7.11. Лист Турківського міського голови Я. Паращича від 19.12.2022 
№ 1842-02.17 (вх № 02-3592 від 21.12.2022).

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти до відома та врахування в роботі.
2. Скерувати отриману інформацію до Львівської обласної військової 

адміністрації та Комунального підприємства Львівської обласної ради з питань 
здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та 
жертв воєн, депортацій і політичних репресій «Доля» для розгляду, 
узагальнення та врахування в роботі.

8. СЛУХАЛИ: Про лист генерального директора-художнього керівника 
Національного академічного українського драматичного театру імені Марії 
Заньковецької А. Мацяка від 01.12.2022 № 482 (вх № 02-3339 від 02.12.2022) 
щодо потреби у ремонтних та реставраційних роботах будівлі театру.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати пропозицію.
2. Звернутися до Львівської обласної військової адміністрації для розгляду 

зазначеної пропозиції при формуванні переліку заходів Програми капітального 
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будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального 
призначення у 2023 році Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Львівської області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 13.04.2021 № 103 (зі змінами).

3. За належністю інформувати постійну комісію з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку обласної ради про прийняте рішення.

9. СЛУХАЛИ: Про лист в.о. директора КЗ ЛОР «Львівський національний 
літературно-меморіальний музей Івана Франка» Б. Тихолоза від 14.12.2022 
№ 130 (вх № 02-3568 від 20.12.2022) щодо виділення коштів у рамках 
виконання Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021-2025 
роки для реалізації у 2023 році заходів комунального закладу.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену ініціативу.
2. Скерувати листа до Львівської обласної військової адміністрації для 

розгляду та врахування пропозицій при формуванні переліку заходів на 2023 
рік Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки в 
межах можливостей фінансового ресурсу.

3. Інформувати ініціатора звернення про прийняте рішення.

10. СЛУХАЛИ: Про лист голови Львівського обласного відділення 
Національної хореографічної спілки України П. Харісова від 07.12.2022 
№ 07/12 (№ 02-3453 від 08.12.2022) щодо фінансової підтримки для проведення 
заходу «Фольклорний дивосвіт».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену ініціативу.
2. Скерувати листа до Львівської обласної військової адміністрації для 

розгляду та врахування пропозицій при формуванні переліку заходів на 2023 
рік Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки в 
межах можливостей фінансового ресурсу.

3. Інформувати ініціатора звернення про прийняте рішення.

11. СЛУХАЛИ: Про лист голови Львівського обласного відділення 
Національної хореографічної спілки України П. Харісова від 06.12.2022 
№ 06/12 (№ 02-3454 від 08.12.2022) щодо внесення змін до рішення обласної 
ради від 19.11.2020 № 1108 «Про обласну премію в галузі культури, літератури, 
мистецтва, журналістики та архітектури».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
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1. Підтримати зазначену ініціативу.
2. Скерувати листа до Львівської обласної військової адміністрації для 

розгляду та врахування в роботі.
3. Напрацювати проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 19.11.2020 № 1108 «Про обласну премію в галузі культури, літератури, 
мистецтва, журналістики та архітектури».

4. Інформувати ініціатора звернення про прийняте рішення.

12. СЛУХАЛИ: Про лист керівника ГО «Освітньо-європейський центр 
Феодосії Колесник» Ф. Колесник від 28.11.2022 (вх № 02-3509 від 13.12.2022) 
щодо підтримки освітнього 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 ініціативу.
2. Скерувати листа до Львівської обласної військової адміністрації для 

розгляду та врахування зазначених пропозицій при формуванні переліку 
заходів на 2023 рік Комплексної програми утвердження української мови на 
2023 – 2026 роки.

3. Інформувати ініціатора звернення про прийняте рішення.

13. СЛУХАЛИ: Про лист голови ЛОО «Лемківщина» В. Шуркала від 
01.12.2022 № 6 (вх № 02-3527 від 15.12.2022) щодо фінансування у 2023 році 
заходів товариства.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначені пропозиції.
2. Скерувати листа до Львівської обласної військової адміністрації для 

розгляду та врахування зазначених пропозицій при формуванні переліку 
заходів на 2023 рік Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 
2021 – 2025 роки в межах можливостей фінансового ресурсу.

3. Інформувати ініціатора звернення про прийняте рішення.

14. СЛУХАЛИ: Про лист голови Міжнародної громадської організації 
«Світовий конгрес бойків» П. Косачевича від 21.12.2022 № 4 (вх № 02-3594 від 
21.12.2022) щодо сприяння у проведенні в 2023 році Сьомих всесвітніх 
бойківських фестин та Четвертий світовий конгрес бойків.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену ініціативу.
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2. Скерувати листа до Львівської обласної військової адміністрації для 
розгляду та врахування зазначених пропозицій при формуванні переліку 
заходів на 2023 рік Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 
2021 – 2025 роки в межах можливостей фінансового ресурсу.

3. Інформувати ініціатора звернення про прийняте рішення.

15. СЛУХАЛИ: Про колективне звернення жителів села Перв’ятичі 
Червоноградського району Львівської області (вх № 01-КО-912 від 06.12.2022) 
щодо діяльності Народного дому в селі Перв’ятичі.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти інформацію до відома.
2. Скерувати звернення до Львівської обласної військової адміністрації та 

Сокальської міської ради для розгляду та надання пропозицій щодо шляхів 
вирішення порушеного питання.

3. Інформувати ініціатора звернення про прийняте рішення.

16. СЛУХАЛИ: Пропозиції, надані комунальними закладами Львівської 
обласної ради, щодо співпраці із закладами у сфері культури м. Каунаса 
(Литовська Республіка) (пункт 11 протоколу 35 від 17.11.2022 засідання 
постійної комісії):

16.1. Лист в.о. директора КЗ ЛОР «Адміністрація історико-культурного 
заповідника «Нагуєвичі» Б. Лазорака від 16.12.2022 № 192 (вх № 02-3542 від 
16.12.2022);

16.2. Лист в.о. директора «Львівський музичний фаховий коледж імені 
С. П. Людкевича» А. Охріма від 16.12.2022 № 339 (вх № 02-3539 від 
16.12.2022);

16.3. Лист в.о. директора КЗ ЛОР «Львівський фаховий коледж культури і 
мистецтв» Г. Лавриніва від 19.12.2022 № 222 (вх № 02-3563 від 19.12.2022);

16.4. Лист в.о. директора КЗ ЛОР «Львівська обласна бібліотека для дітей» 
Л. Лугової від 20.12.2022 № 67 (вх № 02-3584 від 20.12.2022);

16.5. Лист в.о. директора КЗ ЛОР «Львівський історичний музей» 
Р. Чмелика від 22.12.2022 № 176 (вх № 02-3611 від 22.12.2022);

16.6. Лист в.о. директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Львівський 
академічний обласний музико-драматичний театр ім. Ю. Дрогобича» 
М. Гнатенка від 22.12.2022 № 222 (вх № 02-3612 від 22.12.2022).

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти інформацію до відома та врахування в роботі.
2. Скерувати узагальнені пропозиції до Каунаської міської ради.
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17. СЛУХАЛИ: Про лист начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького від 22.12.2022 № 5/23-12091/0/2-22-23.2.1 (вх 
№ 02-3596 від 22.12.2022) щодо зміни конфесійної приналежності релігійних 
громад на території Львівської області.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти інформацію до відома та врахування в роботі.
2. Звернутися до Львівської обласної військової адміністрації про надання 

інформації щодо переліку громад УПЦ (МП) на території Львівської області, 
які у період дії воєнного стану в Україні змінили свою підлеглість шляхом 
внесення відповідних змін до статуту релігійної громади, а також перелік 
наявних громад УПЦ (МП) на території Львівської області, які не подали 
документи для реєстрації статуту у новій редакції у зв’язку зі зміною їх 
підлеглості.

18. СЛУХАЛИ: Про виконання пункту 2 рішення Львівської обласної 
ради від 29.11.2022 № 440 «Про необхідність заборони діяльності релігійних 
організацій (об’єднань) Української православної церкви (московського 
патріархату) на території Львівської області»:

18.1. Лист начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Меденицької селищної ради Я. Куцика від 14.12.2022 № 403/1749 (вх № 02-
3549);

18.2. Лист Давидівського сільського голови В. Керницького від 13.12.2022 
№ 2511 (вх № 02-3518 від 14.12.2022);

18.3. Лист секретаря Белзької міської ради Н. Кучвари від 16.12.2022 
№ 2238/02-09 (вх № 02-3538 від 16.12.2022);

18.4. Лист Івано-Франківського селищного голови І. Перун від 22.12.2022 
№ 04-07/3460 (вх № 02-3600 від 22.12.2022).

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома та врахування в роботі.

19. СЛУХАЛИ: Про лист-інформування директора департаменту з питань 
культури, національностей та релігій Львівської обласної державної 
адміністрації І. Гаврилюк щодо передбачення коштів для КЗ ЛОР «Львівський 
академічний обласний театр ляльок» у 2023 році.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома та врахування в роботі.

20. СЛУХАЛИ: Про напрацювання проєкту рішення «Про відзначення 
пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних особистостей на території 
Львівської області у 2023 році». 



12

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Скерувати листи до Львівської обласної військової адміністрації, 

Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, відділу 
гуманітарної політики та міжнародного співробітництва обласної ради для 
надання пропозицій щодо переліку пам’ятних історичних дат та ювілеїв 
визначних особистостей, які відзначатимуться на території Львівської області 
у 2023 році. 

2. Узагальнити надані пропозиції та подати для затвердження чергової 
сесії Львівської обласної ради відповідний проєкт рішення.

21. СЛУХАЛИ: Про напрацювання пропозицій щодо проголошення 
2023 року Роком відповідних історичних дат та визначних особистостей на 
території Львівської області.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Напрацювати відповідні пропозиції та подати на розгляд чергової сесії 

Львівської обласної ради відповідний проєкт рішення.

22. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань історико-
культурної спадщини та туризму обласної ради І. Щурка від 28.12.2022 
№ К113вн-16 щодо розгляду листа.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.

23. СЛУХАЛИ: Про звернення ВГО «Українська народна рада» від 
28.12.2022 (вх № 02-3653 від 28.12.2022) щодо нормативно-правових основ 
мовної політики.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома та врахування в роботі.

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

половині січня 2023 року. 

Голова постійної комісії          Святослав ШЕРЕМЕТА

Секретар постійної комісії Тетяна ПИСЬМЕННА


