
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

______________________                                             № ___________

Про створення робочої групи з питань напрацювання проєкту
Комплексної програми популяризації української мови

На виконання положень Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної», керуючись статтею 144 
Конституції України, статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статтею 118 Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання, 
затвердженого рішенням обласної ради від 22 грудня 2020 року № 23 (зі 
змінами), зважаючи на необхідність посилення державотворчих і 
консолідаційних функцій української мови як визначального чинника і 
головної ознаки ідентичності української нації, підвищення її ролі в 
забезпеченні територіальної цілісності та національної безпеки України:

1. Створити робочу групу з питань напрацювання проєкту 
Комплексної програми популяризації української мови (далі – робоча група) та 
затвердити її склад згідно з додатком.

2. Постійним комісіям з питань культури, інформаційної політики та 
промоції (С. Шеремета) та з питань освіти, науки та інновацій (І. Герус) надати 
пропозиції щодо залучення до складу робочої групи представників 
професійного, наукового та громадського середовища.

3. Робочій групі (Є. Гірник) підготувати проєкт Комплексної 
програми популяризації української мови до 1 вересня 2022 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

Ірина ГРИМАК



 

Додаток 

до розпорядження 

голови обласної ради  

від 9 серпня 2022 року № 371 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з питань напрацювання проєкту 

Комплексної програми популяризації української мови 

 
ГІРНИК  

Євгеній Володимирович 

 

— перший заступник голови обласної ради, 

голова робочої групи 

 

ШЕРЕМЕТА 

Святослав Петрович 

— голова постійної комісії з питань культури, 

інформаційної політики та промоції, 

заступник голови робочої групи 

 

ГЕРУС 

Іванна Ігорівна 

— голова постійної комісії з питань освіти, науки 

та інновацій, заступник голови робочої групи 

 

КОТОВИЧ 

Наталія Миколаївна 

— радник відділу організаційної роботи та 

взаємодії з органами місцевого самоврядування 

обласної ради, секретар робочої групи  

 
 

Члени робочої групи: 
 

ГАВРИЛЮК 

Ірина Орестівна 

 

— директор департаменту з питань культури, 

національностей та релігій Львівської обласної 

державної адміністрації (за згодою) 

 

ГАСЯК 

Ярослав Вікторович 

 

— начальник юридичного відділу обласної ради 

ГОРЕЧКО 

Олександра Миронівна 

— заступник начальника відділу організаційної  

роботи та взаємодії з органами місцевого 

самоврядування обласної ради 

 

ГОРУН 

Юрій Павлович 

— в.о. директора департаменту комунікацій та 

внутрішньої політики Львівської обласної 

державної адміністрації (за згодою) 

 

ДВОРЯНИН  

Парасковія Ярославівна 

— заступник голови постійної комісії  

з питань освіти, науки та інновацій 

 

МАМЧУР 

Звенислава Ігорівна 

— секретар постійної комісії з питань  

освіти, науки та інновацій 

  



ПАСКА 

Олег Володимирович 

— директор департаменту освіти і науки 

Львівської обласної державної адміністрації (за 

згодою) 

 

ПИСЬМЕННА 

Тетяна Олександрівна 

— секретар постійної комісії з питань культури, 

інформаційної політики та промоції 

 

СОБКО 

Іван Михайлович 

 

— заступник голови Львівської обласної  

державної адміністрації (за згодою) 

СТЕЦЬКОВИЧ  

Іван Іванович 

— член постійної комісії з питань 

освіти, науки та інновацій 

 

ЦЕГОЛКО 

Петро Павлович 

— заступник голови постійної комісії з питань 

культури, інформаційної політики та промоції 

 

 

 

    Заступник керуючого справами   Мирослава ТУРКАЛО 

 


