
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань культури, 
інформаційної політики та промоції

ПРОТОКОЛ № 38
від 8 лютого 2023 року

Засідання розпочалося о 11.00 год
Засідання закінчилось о 14.00 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; 
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;
І. Сварник – в.о. директора КЗ ЛОР «Львівська обласна універсальна 

наукова бібліотека»;
Д. Кацал – директор КЗ ЛОР «Львівська національна академічна чоловіча 

хорова капела «Дударик» з колективом-супутником хором хлопчиків».
Представники прес-служби Львівської обласної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про доручення голови Львівської обласної ради І. Гримак від 30.12.2022 

№ Д-125 щодо формування плану роботи Львівської обласної ради на І півріччя 
2023 року.

3. Про розпорядження начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького від 14.12.2022 № 734/0/5-22 ВА (вх № 02-62 від 
12.01.2023) «Про внесення змін до Програми відновлення, збереження 
національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 - 2025 роки».

4. Про лист начальника Західного офісу Державної аудиторської служби 
України Р. Кроляка від 13.01.2023 № 131302-13/369-2023 (вх № 02-78 від 
13.01.2023) щодо результатів роботи за 2022 рік.

5. Про відзначення пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних 
особистостей на території Львівської області у 2023 році.



2

5.1. Про розгляд службової записки начальника відділу гуманітарної 
політики та міжнародного співробітництва управління адміністративного 
забезпечення діяльності ради Я. Чернявської від 26.01.2023 № 07вн-5 щодо 
надання пропозицій до переліку пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних 
особистостей, які відзначатимуться на території Львівської області у 2023 році.

5.2. Про лист т.в.о. директора департаменту комунікацій та внутрішньої 
політики Львівської обласної державної адміністрації Ю. Горуна від 01.02.2023 
№ 14-33/0/2-23 (вх № 02-237 від 02.02.2023) щодо надання пропозицій до 
переліку пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних особистостей, які 
відзначатимуться на території Львівської області у 2023 році.

5.3. Про проєкт рішення «Про відзначення пам’ятних історичних дат та 
ювілеїв визначних особистостей на території Львівської області у 2023 році».

6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.11.2020 № 1108 «Про 
обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та 
архітектури».

6.1. Про лист голови Львівського обласного відділення Національної 
хореографічної спілки України П. Харісова від 02.02.2023 № 02/03-23 (№ 02-
261 від 03.02.2023) щодо внесення змін до рішення обласної ради від 19.11.2020 
№ 1108 «Про обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, 
журналістики та архітектури».

6.2. Про внесення змін до Положення про обласну премію в галузі 
культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури, затвердженого 
рішенням обласної ради від 19.11.2020 № 1108.

6.3. Про 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».

7. Про лист директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Заслужена 
академічна капела України «Трембіта» М. Кулика від 27.12.2022 № 174 (вх 
№ 02-3665 від 30.12.2022) щодо передбачення коштів для реалізації у 2023 році 
культурно-мистецьких заходів.

8. Про лист в.о. голови Львівського обласного відділення Товариства 
зв’язків з українцями за межами України «Україна-Світ» М. Гнатюка від 
30.01.2023 (вх № 02-207 від 30.01.2023) щодо сприяння у співпраці державних 
інституцій з громадськими формуваннями.

9. Про колективну заяву Львівської обласної спілки політичних в’язнів 
України (вх № 01-КО-9 від 09.01.2023) щодо надання допомоги ЗСУ.

10. Про лист-відповідь в.о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради А. Білоуса від 30.01.2023 № 24 щодо 
інвентаризації об’єктів соціально-культурного призначення, які належать до 
спільної власності територіальних громад Львівської області.

11. Про лист-відповідь директора департаменту з питань культури, 
національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації 
І. Гаврилюк від 24.01.2023 № 23-24/0/2-23 (вх № 02-167 від 26.01.2023) щодо 
надання інформації.
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12. Про звернення гр. Н. Дребот від 30.01.2023 (вх № 01-Д-40 від 
30.01.2023) щодо перепоховання на цвинтарі останків осіб, які були 
працівниками радянських органів державної безпеки та демонтажу пам’ятника, 
що розміщений у центрі смт Бориня.

13. Про лист-відповідь першого заступника Новояворівського міського 
голови Г. Джулай від 22.12.2022 № 4598/10 (вх № 02-99 від 18.01.2022) щодо 
інвентаризації об’єктів, меморіалів і пам’ятників, які підлягають під 
визначення радянської, комуністичної, тоталітарної і колонізаційної символіки.

14. Про рішення Тернопільської обласної ради від 21.12.2022 № 637 «Про 
звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Голови Верховної Ради 
України Р. Стефанчука, Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, 
Конституційного Суду України, голови Тернопільської обласної військової 
адміністрації В. Труша стосовно зміцнення національної безпеки у сфері 
свободи совісті та діяльності релігійних організацій» (вх № 02-19 від 
03.01.2023).

15. Про лист-відповідь заступника начальника Львівської обласної 
військової адміністрації І. Собка від 02.02.2023 № 5/23-800/0/2-23/6-23.4 (вх 
№ 02-236 від 02.02.2023) щодо фінансування ремонтних робіт.

16. Про лист голови постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій 
обласної ради І. Герус від 31.01.2023 № К111вн-2 щодо розгляду звернення ГО 
«Освітньо-європейський центр Феодосії Колесник».

17. Пропозиції, надані профільними 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):

17.1. Лист директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Заслужена 
академічна капела України «Трембіта» М. Кулика від 27.12.2022 № 175 (вх 
№ 02-20 від 03.01.2023);

17.2. Лист в.о. директора КЗ ЛОР «Самбірський фаховий коледж культури 
і мистецтв» Г. Петрівської від 29.12.2023 № 235 (вх № 02-9 від 02.01.2023);

17.3. Лист в.о. директора КЗ ЛОР «Дрогобицький музичний фаховий 
коледж імені В. Барвінського» Ю. Чумака від 13.01.2023 № 5 (вх № 02-82 від 
13.01.2023);

17.4. Лист директора КЗ ЛОР «Львівська обласна бібліотека для юнацтва 
ім. Романа Іваничука» Т. Пилипець від 01.01.2023 № 7 (вх № 02-138 від 
23.01.2023);

17.5. Лист т.в.о. директора Історико-етнографічного музею «Бойківщина» 
у Самборі О. Білас від 24.01.2023 № 3 (вх № 02-177 від 26.01.2023);

17.6. Лист в.о. директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Львівський 
академічний обласний музико-драматичний театр ім. Ю. Дрогобича» 
М. Гнатенка від 31.01.2023 № 71 (вх № 02-212 від 31.01.2023).

18. Закон України «Про медіа» від 13.12.2022 № 2849-ІХ (вих № 12/40-
2022/225571 від 30.12.2022; вх № 02-3671 від 30.12.2022)
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19. Закон України «Про національні меншини (спільноти) України» від 
13.12.2022 № 2827- IХ (вих № 12/40-2022/225621 від 30.12.2022 вх № 02-7 від 
02.01.2023).

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:
«5.3. Про лист-відповідь директора Інститут українознавства імені 

І. Крип’якевича НАН України І. Соляра від 31.01.2023 № 141/37 (вх № 02-286 
від 07.02.2023) щодо надання пропозицій до переліку пам’ятних історичних дат 
та ювілеїв особистостей, які відзначатимуться на території Львівської області у 
2023 році.*

17.7. Про лист директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Львівська 
національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» з колективом-
супутником хором хлопчиків» Д. Кацала від 05.02.2023 № 01050223 (вх № 02-
293 від 08.02.2023).*

20. Про проєкт рішення «Про затвердження Положення про обласний 
конкурс проєктів на отримання ґрантів для проведення історичних досліджень 
подій національно-визвольної боротьби українського народу у XX ст.» від 
15.02.2022 № 571-ПР.

21. Про проголошення 2023 року Роком Наукового товариства імені 
Шевченка (150-річчя від дня створення Товариства).

22. Про проголошення 2023 року Роком Івана Боберського (150-річчя від 
дня народження).

23. Про внесення змін до Положення про обласну премію імені Героя 
України Степана Бандери, затвердженого рішенням обласної ради від 
14.06.2022 № 376.

24. Про лист-відповідь заступника голови Національного банку України 
О. Шабана від 07.02.2023 № 50-0007/8321 (вх № 02-278 від 07.02.2023) щодо 
випуску пам’ятної монети.

25. Про лист-відповідь директора департаменту з питань культури, 
національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації 
І. Гаврилюк від 07.02.2023 № 23-61/0/2-23 (вх № 02-291 від 08.02.2023) щодо 
надання пропозицій до переліку основних питань на розгляд сесії обласної ради 
у першому півріччі 2023 року.

26. Про діяльність комунальних закладів Львівської обласної ради в галузі 
культури:

* Наступні питання порядку денного продовжити згідно з нумерацією.
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26.1. Інформація в.о. директора КЗ ЛОР «Львівська обласна універсальна 
наукова бібліотека» І. Сварника;

26.2. Інформація директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Львівська 
національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» з колективом-
супутником хором хлопчиків» Д. Кацала.

27. Про відзначення пам’ятних дат, вшанування пам’яті визначних осіб в 
Україні та за кордоном.

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

2. СЛУХАЛИ: Про доручення голови Львівської обласної ради І. Гримак 
від 30.12.2022 № Д-125 щодо формування плану роботи Львівської обласної 
ради на І півріччя 2023 року.

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надати перелік пропозицій, напрацьованих постійною 

комісією з питань культури, інформаційної політики та промоції обласної ради, 
а саме: 

1. Про відзначення пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних 
особистостей на території Львівської області у 2023 році;

2. Про затвердження Положення про обласний конкурс проєктів на 
отримання ґрантів для проведення історичних досліджень подій національно-
визвольної боротьби українського народу у XX ст.;

3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.11.2020 № 1108 «Про 
обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та 
архітектури»;

4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.06.2023 № 376 «Про 
обласну премію імені Героя України Степана Бандери»;

5. Про проголошення 2023 року Роком Наукового товариства імені 
Шевченка.

6. Про проголошення 2023 року Роком Івана Боберського.
Відповідно до напрацювань постійної комісії, надавати питання на розгляд 

сесії обласної ради у 2023 році.

3. СЛУХАЛИ: Про розпорядження начальника Львівської обласної 
військової адміністрації М. Козицького від 14.12.2022 № 734/0/5-22 ВА (вх 
№ 02-62 від 12.01.2023) «Про внесення змін до Програми відновлення, 
збереження національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 - 2025 роки».

Доповідає: Ю. Горун.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома та врахування в роботі.
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4. СЛУХАЛИ: Про лист начальника Західного офісу Державної 
аудиторської служби України Р. Кроляка від 13.01.2023 № 131302-13/369-2023 
(вх № 02-78 від 13.01.2023) щодо результатів роботи за 2022 рік.

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

5. СЛУХАЛИ: Про відзначення пам’ятних історичних дат та ювілеїв 
визначних особистостей на території Львівської області у 2023 році.

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Напрацювати проєкт рішення «Про відзначення пам’ятних 

історичних дат та ювілеїв визначних особистостей на території Львівської 
області у 2023 році», враховуючи пропозиції, які надійшли на розгляд постійної 
комісії.

5.1. СЛУХАЛИ: Про розгляд службової записки начальника відділу 
гуманітарної політики та міжнародного співробітництва управління 
адміністративного забезпечення діяльності ради Я. Чернявської від 26.01.2023 
№ 07вн-5 щодо надання пропозицій до переліку пам’ятних історичних дат та 
ювілеїв визначних особистостей, які відзначатимуться на території Львівської 
області у 2023 році.

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Врахувати пропозиції при напрацюванні проєкту рішення 

«Про відзначення пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних особистостей 
на території Львівської області у 2023 році».

5.2. СЛУХАЛИ: Про лист т.в.о. директора департаменту комунікацій та 
внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації Ю. Горуна 
від 01.02.2023 № 14-33/0/2-23 (вх № 02-237 від 02.02.2023) щодо надання 
пропозицій до переліку пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних 
особистостей, які відзначатимуться на території Львівської області у 2023 році.

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Врахувати пропозиції при напрацюванні проєкту рішення 

«Про відзначення пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних особистостей 
на території Львівської області у 2023 році».

5.3. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора Інститут українознавства 
імені І. Крип’якевича НАН України І. Соляра від 31.01.2023 № 141/37 (вх № 02-
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286 від 07.02.2023) щодо надання пропозицій до переліку пам’ятних історичних 
дат та ювілеїв особистостей, які відзначатимуться на території Львівської 
області у 2023 році.

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Врахувати пропозиції при напрацюванні проєкту рішення 

«Про відзначення пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних особистостей 
на території Львівської області у 2023 році».

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

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати ініціативу.
2. Взяти за основу проєкт рішення «Про відзначення пам’ятних історичних 

дат та ювілеїв визначних особистостей на території Львівської області у 
2023 році», враховуючи пропозиції:

- відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва 
управління адміністративного забезпечення діяльності ради (від 26.01.2023 
№ 07вн-5);

- департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської обласної 
державної адміністрації (від 01.02.2023 № 14-33/0/2-23 (вх № 02-237 від 
02.02.2023));

- Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (від 
31.01.2023 № 141/37 (вх № 02-286 від 07.02.2023)).

3. Скерувати проєкт рішення «Про відзначення пам’ятних історичних дат 
та ювілеїв визначних особистостей на території Львівської області у 2023 році» 
до Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України для надання 
експертного висновку.

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.11.2020 
№ 1108 «Про обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, 
журналістики та архітектури».

Інформують: С. Шеремета, І. Гаврилюк.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати ініціативу щодо внесення змін до рішення 

обласної ради від 19.11.2020 № 1108 «Про обласну премію в галузі культури, 
літератури, мистецтва, журналістики та архітектури».
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6.1. СЛУХАЛИ: Про лист голови Львівського обласного відділення 
Національної хореографічної спілки України П. Харісова від 02.02.2023 
№ 02/03-23 (№ 02-261 від 03.02.2023) щодо внесення змін до рішення обласної 
ради від 19.11.2020 № 1108 «Про обласну премію в галузі культури, літератури, 
мистецтва, журналістики та архітектури».

Інформують: С. Шеремета, І. Гаврилюк.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію голови Львівського обласного 

відділення Національної хореографічної спілки України П. Харісова.

6.2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про обласну премію в 
галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури, 
затвердженого рішенням обласної ради від 19.11.2020 № 1108.

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Напрацювати відповідні пропозиції щодо внесення змін до 

Положення про обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, 
журналістики та архітектури, затвердженого рішенням обласної ради від 
19.11.2020 № 1108 та розглянути їх на черговому засіданні постійної комісії з 
питань культури, інформаційної політики та промоції обласної ради.

6.3. СЛУХАЛИ: Про 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».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Напрацювати та розглянути 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» на 
черговому засіданні постійної комісії.

7. СЛУХАЛИ: Про лист директора-художнього керівника КЗ ЛОР 
«Заслужена академічна капела України «Трембіта» М. Кулика від 27.12.2022 
№ 174 (вх № 02-3665 від 30.12.2022) щодо передбачення коштів для реалізації 
у 2023 році культурно-мистецьких заходів.

Інформують: С. Шеремета, І. Гаврилюк.
ВИСТУПИЛИ: 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 
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2023 рік Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 
роки в межах можливостей фінансового ресурсу.

3. Інформувати ініціатора звернення про прийняте рішення.

8. СЛУХАЛИ: Про лист в.о. голови Львівського обласного відділення 
Товариства зв’язків з українцями за межами України «Україна-Світ» 
М. Гнатюка від 30.01.2023 (вх № 02-207 від 30.01.2023) щодо сприяння у 
співпраці державних інституцій з громадськими формуваннями.

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати ініціативи Львівського обласного відділення Товариства 

зв’язків з українцями за межами України «Україна-Світ» щодо співпраці з 
українцями за кордоном, які спрямовані на розвиток і реалізацію міжнародних 
та транскордонних проєктів у сфері культури, інформаційної політики, 
національної пам'яті та промоції.

2. Інформувати ініціатора листа про прийняте рішення.

9. СЛУХАЛИ: Про колективну заяву Львівської обласної спілки 
політичних в’язнів України (вх № 01-КО-9 від 09.01.2023) щодо надання 
допомоги ЗСУ.

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

10. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь в.о. начальника управління майном 
спільної власності Львівської обласної ради А. Білоуса від 30.01.2023 № 24 
щодо інвентаризації об’єктів соціально-культурного призначення, які належать 
до спільної власності територіальних громад Львівської області.

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

11. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту з питань 
культури, національностей та релігій Львівської обласної державної 
адміністрації І. Гаврилюк від 24.01.2023 № 23-24/0/2-23 (вх № 02-167 від 
26.01.2023) щодо надання інформації.

Інформує: І Гаврилюк.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома та використання у роботі.
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12. СЛУХАЛИ: Про звернення гр. Н. Дребот від 30.01.2023 (вх № 01-Д-40 
від 30.01.2023) щодо перепоховання на цвинтарі останків осіб, які були 
працівниками радянських органів державної безпеки та демонтажу пам’ятника, 
що розміщений у центрі смт Бориня.

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену ініціативу.
2. Враховуючи рішення Львівської обласної ради від 20 вересня 2022 року 

№ 407 «Про завершення декомунізації та деколонізації на території Львівської 
області» скерувати копію звернення до Боринської селищної ради для 
вирішення порушеного питання.

3. Інформувати ініціатора звернення про прийняте рішення.

13. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь першого заступника Новояворівсь-
кого міського голови Г. Джулай від 22.12.2022 № 4598/10 (вх № 02-99 від 
18.01.2022) щодо інвентаризації об’єктів, меморіалів і пам’ятників, які 
підлягають під визначення радянської, комуністичної, тоталітарної і 
колонізаційної символіки.

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: 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.

14. СЛУХАЛИ: Про рішення Тернопільської обласної ради від 21.12.2022 
№ 637 «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Голови 
Верховної Ради України Р. Стефанчука, Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, 
Конституційного Суду України, голови Тернопільської обласної військової 
адміністрації В. Труша стосовно зміцнення національної безпеки у сфері 
свободи совісті та діяльності релігійних організацій» (вх № 02-19 від 
03.01.2023).

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома та врахування в роботі.
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15. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь заступника начальника Львівської 
обласної військової адміністрації І. Собка від 02.02.2023 № 5/23-800/0/2-23/6-
23.4 (вх № 02-236 від 02.02.2023) щодо фінансування ремонтних робіт.

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

16. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань освіти, науки 
та інновацій обласної ради І. Герус від 31.01.2023 № К111вн-2 щодо розгляду 
звернення ГО «Освітньо-європейський центр Феодосії Колесник».

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

17. СЛУХАЛИ: Пропозиції, надані профільними 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):

17.1. Лист директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Заслужена 
академічна капела України «Трембіта» М. Кулика від 27.12.2022 № 175 (вх 
№ 02-20 від 03.01.2023);

17.2. Лист в.о. директора КЗ ЛОР «Самбірський фаховий коледж культури 
і мистецтв» Г. Петрівської від 29.12.2023 № 235 (вх № 02-9 від 02.01.2023);

17.3. Лист в.о. директора КЗ ЛОР «Дрогобицький музичний фаховий 
коледж імені В. Барвінського» Ю. Чумака від 13.01.2023 № 5 (вх № 02-82 від 
13.01.2023);

17.4. Лист директора КЗ ЛОР «Львівська обласна бібліотека для юнацтва 
ім. Романа Іваничука» Т. Пилипець від 01.01.2023 № 7 (вх № 02-138 від 
23.01.2023);

17.5. Лист т.в.о. директора Історико-етнографічного музею «Бойківщина» 
у Самборі О. Білас від 24.01.2023 № 3 (вх № 02-177 від 26.01.2023);

17.6. Лист в.о. директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Львівський 
академічний обласний музико-драматичний театр ім. Ю. Дрогобича» 
М. Гнатенка від 31.01.2023 № 71 (вх № 02-212 від 31.01.2023);

17.7. Про лист директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Львівська 
національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» з колективом-
супутником хором хлопчиків» Д. Кацала від 05.02.2023 № 01050223 (вх № 02-
293 від 08.02.2023).

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти інформацію до відома та врахування в роботі.
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2. Скерувати узагальнені пропозиції до Каунаської міської ради.

18. СЛУХАЛИ: Закон України «Про медіа» від 13.12.2022 № 2849-ІХ (вих 
№ 12/40-2022/225571 від 30.12.2022; вх № 02-3671 від 30.12.2022).

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

19. СЛУХАЛИ: Закон України «Про національні меншини (спільноти) 
України» від 13.12.2022 № 2827- IХ (вих № 12/40-2022/225621 від 30.12.2022 
вх № 02-7 від 02.01.2023).

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

20. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення «Про затвердження Положення про 
обласний конкурс проєктів на отримання ґрантів для проведення історичних 
досліджень подій національно-визвольної боротьби українського народу у XX 
ст.» від 15.02.2022 № 571-ПР.

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного чергової сесії обласної ради, 

оприлюднений на офіційному вебсайті обласної ради, як ініціатива постійної 
комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції обласної ради, 
проєкт рішення «Про затвердження Положення про обласний конкурс проєктів 
на отримання ґрантів для проведення історичних досліджень подій 
національно-визвольної боротьби українського народу у XX ст.» від 15.02.2022 
№ 571-ПР.

21. СЛУХАЛИ: Про проголошення 2023 року Роком Наукового 
товариства імені Шевченка (150-річчя від дня створення Товариства).

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати ініціативу.
2. Погодити проєкт рішення «Про проголошення 2023 року Роком 

Наукового товариства імені Шевченка.
3. Керуючись рішенням обласної ради від 23 грудня 2021 року № 344 «Про 

затвердження Положення про проголошення року Роком видатних людей чи 
визначних подій» скерувати проєкт рішення «Про проголошення 2023 року 
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Роком Наукового товариства імені Шевченка» до Інститут українознавства 
імені І. Крип’якевича НАН України для надання експертного висновку.

4. Оприлюднити на офіційному вебсайті та винести на розгляд чергової 
сесії обласної ради проєкт рішення «Про проголошення 2023 року Роком 
Наукового товариства імені Шевченка», як ініціативу постійної комісії з питань 
культури, інформаційної політики та промоції обласної ради.

22. СЛУХАЛИ: Про проголошення 2023 року Роком Івана Боберського 
(150-річчя від дня народження).

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати ініціативу.
2. Погодити проєкт рішення «Про проголошення 2023 року Роком Івана 

Боберського» (150-річчя від дня народження).
3. Керуючись рішенням обласної ради від 23 грудня 2021 року № 344 «Про 

затвердження Положення про проголошення року Роком видатних людей чи 
визначних подій» скерувати проєкт рішення «Про проголошення 2023 року 
Роком Івана Боберського» до Інститут українознавства імені І. Крип’якевича 
НАН України для надання експертного висновку.

4. Оприлюднити на офіційному вебсайті та винести на розгляд чергової 
сесії обласної ради проєкт рішення «Про проголошення 2023 року Роком Івана 
Боберського», як ініціативу постійної комісії з питань культури, інформаційної 
політики та промоції обласної ради.

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про обласну премію 
імені Героя України Степана Бандери, затвердженого рішенням обласної ради 
від 14.06.2022 № 376.

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Напрацювати відповідні пропозиції щодо внесення змін до 

Положення про обласну премію імені Героя України Степана Бандери, 
затвердженого рішенням обласної ради від 14.06.2022 № 376 та розглянути їх 
на черговому засіданні постійної комісії з питань культури, інформаційної 
політики та промоції обласної ради.

24. СЛУХАЛИ:. Про лист-відповідь заступника голови Національного 
банку України О. Шабана від 07.02.2023 № 50-0007/8321 (вх № 02-278 від 
07.02.2023) щодо випуску пам’ятної монети.

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: 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. За належністю інформувати депутата обласної ради Л. Цибулю та 

Радехівського міського голову С. Коханчука.

25. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту з питань 
культури, національностей та релігій Львівської обласної державної 
адміністрації І. Гаврилюк від 07.02.2023 № 23-61/0/2-23 (вх № 02-291 від 
08.02.2023) щодо надання пропозицій до переліку основних питань на розгляд 
сесії обласної ради у першому півріччі 2023 року.

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

26. СЛУХАЛИ: Про діяльність комунальних закладів Львівської обласної 
ради в галузі культури:

26.1. СЛУХАЛИ: Інформація в.о. директора КЗ ЛОР «Львівська обласна 
універсальна наукова бібліотека» І. Сварника.

Інформує: І. Сварник.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію про діяльність КЗ ЛОР «Львівська обласна 

універсальна наукова бібліотека» у 2022 році та перспективи/плани на 2023 рік 
взяти до відома.

26.2. СЛУХАЛИ: Інформація директора-художнього керівника КЗ ЛОР 
«Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» з 
колективом-супутником хором хлопчиків» Д. Кацала.

Інформує: Д. Кацал.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію про діяльність КЗ ЛОР «Львівська національна 

академічна чоловіча хорова капела «Дударик» з колективом-супутником хором 
хлопчиків» у 2022 році та перспективи/плани на 2023 рік взяти до відома.

27. СЛУХАЛИ: Про відзначення пам’ятних дат, вшанування пам’яті 
визначних осіб в Україні та за кордоном у березні 2023 року.

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ:, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати проведення таких заходів: 

4-5 березня 2023 року (Республіка Польща)
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- вшанування пам’яті автора музики державного гімну України «Ще не 
вмерла Україна» Михайла Вербицького отця Михайла Вербицького у с. Млини, 
с. Явірник Руський;

- вшанування пам’яті загиблих українців у с. Павлокома, с. Верхрата та на 
горі Монастир;

5 березня 2023 року (с. Білогорща Львівського району)
- вшанування пам’яті головного командира Української повстанської 

армії, генерал-хорунжого Романа Шухевича; 
15-18 березня 2023 року (Верецький перевал)

- вшанування пам’яті Героїв Карпатської України.
2. Сформувати делегації громадськості Львівщини та депутатського 

корпусу Львівської обласної ради для участі у зазначених заходах.
3. Департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської обласної 

державної адміністрації забезпечити проведення заходів з нагоди вшанування 
пам’яті визначних осіб, відзначення пам’ятних дат та пам’ятних місць в Україні 
та за кордоном.

28. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Чергове засідання постійної комісії провести 15 лютого 

2023 року.

Голова постійної комісії          Святослав ШЕРЕМЕТА

Секретар постійної комісії Тетяна ПИСЬМЕННА
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