
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

______________________                       № ___________

Про створення робочої групи з підготовки та організації
щорічної міжнародної наукової конференції «Організація 

Українських Націоналістів та Українська Повстанська Армія в контексті 
Національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи»

в рамках відзначення Року Євгена Коновальця на Львівщині

Відповідно до частини сьомої статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частини третьої статті 118 Регламенту Львівської 
обласної ради; з метою належного збереження історичної та культурної 
спадщини українського народу:

1. Створити робочу групу з підготовки та організації щорічної 
міжнародної наукової конференції «Організація Українських Націоналістів та 
Українська Повстанська Армія в контексті Національно-визвольної боротьби 
народів Центрально-Східної Європи» в рамках відзначення Року Євгена 
Коновальця на Львівщині в такому складі:

Голова робочої групи:
Гримак Ірина Ярославівна – голова Львівської обласної ради.
Заступники голови робочої групи:
Соляр Ігор Ярославович – директор Інституту українознавства імені 

Івана Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук (за згодою);
Шеремета Святослав Петрович – голова постійної комісії з питань 

культури, інформаційної політики та промоції (за згодою).
Члени робочої групи:
Галецька Наталія Богданівна – голова постійної комісії з питань 

євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва (за згодою);
Герус Іванна Ігорівна – голова постійної комісії з питань освіти, науки 

та інновацій Львівської обласної ради (за згодою);
Грицьків Роман Ярославович – український історик та громадський 

діяч, дослідник Українського визвольного руху та українсько-польських 
відносин у ХХ столітті, діяльності ОУН і УПА, сучасної історії України, 
польської історіографії українсько-польських відносин 1939 – 1947 років (за 
згодою);



Мамчур Звенислава Ігорівна – депутат Львівської обласної ради, член 
постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій (за згодою);

Онищук Ярослав Іванович – доктор історичних наук, доцент, завідувач 
кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського 
національного університету ім. І. Франка, член Вченої ради історичного 
факультету ЛНУ імені І. Франка і член Обласної міжвідомчої комісії у справах 
увічнення пам'яті жертв воєн та політичних репресій Львівської обласної 
державної адміністрації (за згодою);

Паска Олег Володимирович – директор департаменту освіти і науки 
Львівської обласної державної адміністрації (за згодою);

Посипанко Дмитро Іванович – директор департаменту комунікацій та 
внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації (за згодою);

Посівнич Микола Романович – український історик і громадський 
діяч, кандидат історичних наук, член редакційної колегії наукового збірника 
«Український визвольний рух», член редакційної ради «Літопис УПА» (за 
згодою);

Риботицька Соломія Володимирівна – депутат Львівської обласної 
ради, заступник голови постійної комісії  з питань історико-культурної 
спадщини та туризму (за згодою);

Романюк Микола Васильович – український історик і громадський 
діяч, кандидат історичних наук, завідувач відділу новітньої історії Інституту 
українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, головний редактор 
видавництва «Літопис УПА» (за згодою);

Середа Володимир Миколайович – громадський діяч, голова 
Об'єднання товариств депортованих українців «Закерзоння» (за згодою);

Туркало Мирослава Володимирівна – заступник керуючого справами 
Львівської обласної ради;

Чернявська Ярина Михайлівна – начальник відділу гуманітарної 
політики та міжнародного співробітництва управління адміністративного 
забезпечення діяльності ради Львівської обласної ради;

Щурко Іван Петрович – голова постійної комісії з питань історико-
культурної спадщини та туризму (за згодою).

2. Робочій групі до жовтня 2021 року підготувати та організувати 
щорічну міжнародну наукову конференцію «Організація Українських 
Націоналістів та Українська Повстанська Армія в контексті Національно-
визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи» в рамках 
відзначення Року Євгена Коновальця на Львівщині.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

                                                                                         Ірина ГРИМАК
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