
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань культури, 
інформаційної політики та промоції

ПРОТОКОЛ № 39
від 15 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; 
А. Котлярчук - директор КЗ ЛОР «Адміністрація державного історико-

культурного заповідника «Тустань»;
В. Яциняк – в.о. директора КЗ ЛОР «Галицький академічний  камерний 

хор», 
І. Кукін – представник КЗ ЛОР «Галицький академічний  камерний хор»,.
Представники прес-служби Львівської обласної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розпорядження начальника Львівської обласної військової 

адміністрації М. Козицького від 08.12.2022 № 697/0/5-22 ВА «Про внесення 
змін до Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021 - 2025 
роки».

3 Про розпорядження начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького від 14.12.2022 № 722/0/5-22 ВА «Про внесення 
змін до Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Львівській області на 2021 - 2025 роки та 
показників обласного бюджету у 2022 році».

4. Про лист-відповідь заступника начальника Львівської обласної 
військової адміністрації І. Собка від 08.02.2023 № 02-296 щодо надання 
рекомендацій до профільних програм.
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5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.11.2020 № 1108 «Про 
обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та 
архітектури».

5.1. 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».

6. Про лист-відповідь директора Інститут українознавства імені 
І. Крип’якевича НАН України І. Соляра від 09.02.2023 № 141/46 (вх № 02-317 
від 10.02.2023) щодо надання експертної оцінки та пропозицій до проєкту 
рішення «Про відзначення пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних 
особистостей на території Львівської області у 2023 році».

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

8. Про лист-відповідь директора Інститут українознавства імені 
І. Крип’якевича НАН України І. Соляра від 09.02.2023 № 141/47 (вх № 02-318 
від 10.02.2023) щодо надання експертної оцінки до проєкту рішення «Про 
проголошення 2023 року Роком Наукового товариства імені Шевченка».

9. Про лист-відповідь директора Інститут українознавства імені 
І. Крип’якевича НАН України І. Соляра від 09.02.2023 № 141/48 (вх № 02-319 
від 10.02.2023) щодо надання експертної оцінки до проєкту рішення «Про 
проголошення 2023 року Роком Івана Боберського».

10. Про лист-відповідь Сокальського міського голови С. Касяна від 
05.01.2023 № 48/02-37 (вх № 02-290 від 08.02.2023) щодо розгляду 
колективного звернення мешканців с. Перв’ятичі.

11. Про діяльність комунальних закладів Львівської обласної ради в галузі 
культури.

12. 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:
«5.1. Про розгляд пропозицій щодо внесення змін до рішення обласної 

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

- лист художнього керівника народного дитячого хореографічного 
ансамблю народного танцю «Полуничка» Н. Добинди (вх. № 02-346 від 
15.02.2023);

- лист художнього керівника народного вокально-хореографічного 
ансамблю «Сонечко» М. Горностай (вх. № 02-347 від 15.02.2023);

- колективне звернення хореографів Червоноградської та Сокальської 
територіальних громад (художній керівник народного ансамблю танцю 
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«Молодість» Червоноградського міського палацу культури Л. Прибега, 
художній керівник зразкового ансамблю народного танцю «Веселинка» 
Червоноградського ліцею С. Мончаренко, художній керівник зразкового 
ансамблю народного танцю «Рушничок» будинку дитячої та юнацької 
творчості міста Червонограда З. Куліш, художній керівник ансамблю 
народного танцю «Веселка» Сокальського народного дому Н. Ганіткевич) (вх. 
№ 02-348 від 15.02.2023);

- лист художнього керівника народного ансамблю танцю «Стрияночка» 
О. Боровницького (вх. № 02-349 від 15.02.2023);

- лист художнього керівника ансамблю народного танцю «Діброва» 
О. Копильчака (вх. № 02-350 від 15.02.2023).

12. Про лист-відповідь в.о. генерального директора КЗ ЛОР «Львівська 
національна філармонія імені М. Скорика» В. Сивохіпа від 10.02.2023 № 01/40 
(вх № 02-331 від 13.02.2023) щодо надання пропозицій для співпраці із 
закладами у сфері культури м. Каунаса (Литовська Республіка).

13. Про лист редактора газети «Народне слово» В. Дідули від 26.01.2023 
№ 5 (вх № 02-345 від 14.02.2023) щодо фінансової підтримки районної газети 
«Народне слово».

14. Про проголошення 2023 року Роком Миколи Міхновського.
15. Різне.».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний в цілому.

2. СЛУХАЛИ: Про розпорядження начальника Львівської обласної 
військової адміністрації М. Козицького від 08.12.2022 № 697/0/5-22 ВА «Про 
внесення змін до Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021 
- 2025 роки».

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

3. СЛУХАЛИ: Про розпорядження начальника Львівської обласної 
військової адміністрації М. Козицького від 14.12.2022 № 722/0/5-22 ВА «Про 
внесення змін до Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного 
простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2021 - 2025 
роки та показників обласного бюджету у 2022 році».

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.

 Наступні питання порядку денного продовжити згідно з нумерацією.
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4. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь заступника начальника Львівської 
обласної військової адміністрації І. Собка від 08.02.2023 № 02-296 щодо 
надання рекомендацій до профільних програм.

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

5. 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: 
1. Внести зміни до Положення про обласну премію в галузі культури, 

літератури, мистецтва, журналістики та архітектури, затвердженого рішенням 
обласної ради від 19.11.2020 № 1108 «Про обласну премію в галузі культури, 
літератури, мистецтва, журналістики та архітектури», а саме:

- пункт 3 викласти у такій редакції: 
«3. Премія присуджується щорічно в сімнадцяти номінаціях:»

- пункт 3.1. викласти у такій редакції: 
«3.1. Мистецтвознавство і культурологія – імені Святослава Гординського

- за дослідницькі роботи з історії і теорії образотворчого, театрального, 
декоративно-ужиткового, народного мистецтва, музики, народного танцю.»

- внести пункт 3.17. у такій редакції: 
«3.17. Хореографічне мистецтво – імені Зенона Колобича

- за створення хореографічних програм, постановку окремих оригінальних 
танців, популяризацію народного танцю, виконавську майстерність 
колективів та окремих солістів, практичні досягнення в галузі 
хореографічного мистецтва.»

- пункт 6. викласти у такій редакції: 
«6. Суб’єкти, яким надано право здійснювати подання для присудження Премії, 
подають до Департаменту такі документи в паперовій та електронній формах: 

- супровідний лист;
- витяг з протоколу зборів колективу; 
- творчу характеристику номінанта;
- твори, роботи та фото-, відеоматеріали (зазначити дату, видавництво, 

перелік ролей, вистав); 
- у номінації «Архітектура імені Івана Левинського» – проєкт та акт 

виконаних робіт;
- опис творів, робіт, які представляють на здобуття Премії, відгуки, статті, 

рецензії на них.»
- пункт 9. викласти у такій редакції: 
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«9. Премією можуть нагороджуватися громадяни України, які зареєстровані, 
постійно проживають та працюють на території Львівської області.»

- пункт 12. викласти у такій редакції: 
«12. Робота журі є правочинною за умови присутності більшості від її 

складу. Журі приймає рішення про присудження Премії за результатами двох 
турів:

- перший тур – попередній розгляд творів і робіт номінантів; за 
необхідності витребування експертних висновків тощо; прийняття рішення про 
допущення номінантів до другого туру шляхом відкритого голосування; 
оприлюднення списку претендентів, допущених до другого туру 
Департаментом;

- другий тур – підсумкове обговорення творів і робіт; прийняття рішення 
про присвоєння Премії з кожної номінації та подання голові обласної ради для 
затвердження.»

- пункт 13. викласти у такій редакції: 
«13. На другому засіданні з членів журі шляхом відкритого голосування 
обирається лічильна комісія у складі трьох осіб. Рішення щодо кожного 
претендента на присудження Премії приймається на основі таємного 
голосування. Переможцем вважається номінант, який набрав більшу кількість 
голосів.»

- пункт 14. викласти у такій редакції: 
«14. Члени журі мають право голосувати лише за одного кандидата у кожній 
номінації.

У разі коли претенденти набрали однакову кількість голосів, журі шляхом 
відкритого голосування приймає рішення про:

- присудження Премії всім претендентам (Премія ділиться між ними 
порівну);

- неприсудження Премії в цій номінації жодному претендентові;
- проведення переголосування.
У разі якщо у номінації лише один претендент, для прийняття рішення 

потрібно не менше 2/3 голосів від кількості присутніх членів журі.
У разі коли під час переголосування не обрано переможця, журі шляхом 

відкритого голосування приймає рішення про:
- присудження Премії всім претендентам (Премія ділиться між ними 

порівну);
- неприсудження Премії в цій номінації жодному претендентові.»

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

- лист художнього керівника народного дитячого хореографічного 
ансамблю народного танцю «Полуничка» Н. Добинди (вх. № 02-346 від 
15.02.2023);

- лист художнього керівника народного вокально-хореографічного 
ансамблю «Сонечко» М. Горностай (вх. № 02-347 від 15.02.2023);
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- колективне звернення хореографів Червоноградської та Сокальської 
територіальних громад (художній керівник народного ансамблю танцю 
«Молодість» Червоноградського міського палацу культури Л. Прибега, 
художній керівник зразкового ансамблю народного танцю «Веселинка» 
Червоноградського ліцею С. Мончаренко, художній керівник зразкового 
ансамблю народного танцю «Рушничок» будинку дитячої та юнацької 
творчості міста Червонограда З. Куліш, художній керівник ансамблю 
народного танцю «Веселка» Сокальського народного дому Н. Ганіткевич) (вх. 
№ 02-348 від 15.02.2023);

- лист художнього керівника народного ансамблю танцю «Стрияночка» О. 
Боровницького (вх. № 02-349 від 15.02.2023);

- лист художнього керівника ансамблю народного танцю «Діброва» 
О. Копильчака (вх. № 02-350 від 15.02.2023).

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

відповідного проєкту рішення.

5.2. 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».

Інформують: С. Шеремета, І. Гаврилюк.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Викласти назву проєкту рішення у такій редакції: «Про обласну премію 

в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури».
2. Підтримати Положення про обласну премію в галузі культури, 

літератури, мистецтва, журналістики та архітектури в новій редакції, згідно з 
наданими пропозиціями до нього.

2. Оприлюднити на офіційному вебсайті та винести на розгляд сесії 
обласної ради проєкт рішення «Про обласну премію в галузі культури, 
літератури, мистецтва, журналістики та архітектури», як ініціативу постійної 
комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції обласної ради та 
винести на розгляд чергової сесії обласної ради.

6. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора Інститут українознавства 
імені І. Крип’якевича НАН України І. Соляра від 09.02.2023 № 141/46 (вх № 02-
317 від 10.02.2023) щодо надання експертної оцінки та пропозицій до проєкту 
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.



7

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома та врахування в роботі.

7. 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 проєкт рішення «Про перелік пам’ятних історичних і 

скорботних дат та ювілеїв визначних особистостей у 2023 році».
2. Рекомендувати оприлюднити на офіційному вебсайті та винести на 

розгляд чергової сесії обласної ради проєкт рішення «Про перелік пам’ятних 
історичних і скорботних дат та ювілеїв визначних особистостей у 2023 році».

8. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора Інститут українознавства 
імені І. Крип’якевича НАН України І. Соляра від 09.02.2023 № 141/47 (вх № 02-
318 від 10.02.2023) щодо надання експертної оцінки до проєкту рішення «Про 
проголошення 2023 року Роком Наукового товариства імені Шевченка».

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

9. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора Інститут українознавства 
імені І. Крип’якевича НАН України І. Соляра від 09.02.2023 № 141/48 (вх № 02-
319 від 10.02.2023) щодо надання експертної оцінки до проєкту рішення «Про 
проголошення 2023 року Роком Івана Боберського».

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

10. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Сокальського міського голови 
С. Касяна від 05.01.2023 № 48/02-37 (вх № 02-290 від 08.02.2023) щодо розгляду 
колективного звернення мешканців с. Перв’ятичі. 

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

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

11.1. СЛУХАЛИ: Інформація директора КЗ ЛОР «Адміністрація 
державного історико-культурного заповідника «Тустань» А. Котлярчука.
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Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію про діяльність КЗ ЛОР «Адміністрація 

державного історико-культурного заповідника «Тустань» у 2022 році та 
перспективи/плани на 2023 рік взяти до відома.

11.2. СЛУХАЛИ: Інформація в.о. директора КЗ ЛОР «Галицький 
академічний  камерний хор» В. Яциняка. 

Інформують: В. Яциняк. І. Кукін.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію про діяльність КЗ ЛОР «Галицький 

академічний  камерний хор» у 2022 році та перспективи/плани на 2023 рік взяти 
до відома.

12. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь в.о. генерального директора КЗ ЛОР 
«Львівська національна філармонія імені М. Скорика» В. Сивохіпа від 
10.02.2023 № 01/40 (вх № 02-331 від 13.02.2023) щодо надання пропозицій для 
співпраці із закладами у сфері культури м. Каунаса (Литовська Республіка).

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.
2. Скерувати узагальнені пропозиції до Каунаської міської ради.

13. СЛУХАЛИ: Про лист редактора газети «Народне слово» В. Дідули від 
26.01.2023 № 5 (вх № 02-345 від 14.02.2023) щодо фінансової підтримки 
районної газети «Народне слово».

Інформує: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Рекомендувати редакції газети «Народне слово» взяти участь у конкурсі 

журналістики для редакцій місцевих друкованих засобів масової інформації 
«Четверта влада» у 2023 році, який відбувається в рамках 

2. Скерувати лист до Львівської обласної військової адміністрації для 
розгляду та надання пропозицій щодо фінансової підтримки з обласного 
бюджету Львівської області на 2023 рік Золочівській районній газеті «Народне 
слово», а також надання заявникові роз’яснень про умови та терміни 
проведення обласного конкурсу журналістики для редакцій друкованих засобів 
масової інформації «Четверта влада» у 2023 році в рамках Регіональної 
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програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 
суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 роки.

4. Інформувати заявника про прийняте рішення.

14. СЛУХАЛИ: Про проголошення 2023 року Роком Миколи 
Міхновського (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 Миколи 

Міхновського» (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 Миколи Міхновського» 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.

15. 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 березня.

Голова постійної комісії          Святослав ШЕРЕМЕТА

Секретар постійної комісії Тетяна ПИСЬМЕННА


