ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань культури,
інформаційної політики та промоції
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 25
12.04.2022 року
16.00 год

каб. 332

Склад постійної комісії:
Шеремета Святослав Петрович – голова постійної комісії;
Цеголко Петро Павлович – заступник голови постійної комісії;
Письменна Тетяна Олександрівна – секретар постійної комісії.
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд протокольного доручення робочої наради з головами
постійних комісій Львівської обласної ради від 6 квітня 2022 року № ПДВн-4.
3. Про увічнення пам’яті загиблих захисників України та цивільних жертв під
час російської агресії 2022 року.
4. Про лист голови Підберізцівської сільської ради В. Коваля від20.02.2022
№ 96 (вх № 02-394 від 42.01.2022) щодо виділення коштів для проведення робіт
об’єкту «Капітальний ремонт народного дому по вул. Івана Франка, 14 в
с. Верхня Білка».
5. Про лист голови Львівської обласної організації національної спілки
письменників України О. Дяка від 21.02.2022 № 8 (вх № 02-1108 від 23.02.2022)
щодо проведення ювілейних заходів з нагоди 75-річчя письменниці Марії
Людкевич.
6. Про лист директора КП ЛОР з питань здійснення пошуку поховань
учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і
політичних репресій «Доля» С. Шеремети від 31.01.2022 № 15 (вх № 02-588 від
31.01.2022) щодо стану фінансування КП ЛОР «Доля» у 2022 році.
7. Про лист директора КП ЛОР з питань здійснення пошуку поховань
учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і
політичних репресій «Доля» С. Шеремети від 30.03.2022 № 33 (вх № 02-1231 від
31.03.2022) щодо роботи підприємства відповідно до вимог військового стану та
фінансування КП ЛОР «Доля» у 2022 році.
8. Про лист в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської
обласної ради Т. Зозулі від 23.02.2022 № 259 (вх № 02-1102 від 23.02.2022) щодо
збереження статусу історико-етнографічного музею «Бойківщина» (повторно).
9. Про лист-відповідь директора департаменту з питань культури,
національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації
І. Гаврилюк від 23.02.2022 № 23-495/0/2-22 (вх № 02-1124 від 23.02.2022) щодо
розгляду листа в.о. директора КЗ ЛОР «Заслужена академічна капела України
«Трембіта» М. Кулика.
10.
Про лист-відповідь директора департаменту освіти і науки
Львівської обласної військової адміністрації О. Паски від 07.03.2022 № 02-

01/06/572 (вх № 02-1143 від 14.03.2022) щодо організації екскурсій для школярів
до «Історико-краєзнавчого музею» у Винниках.
11.
Про лист-відповідь в.о. начальника управління майном спільної
власності Львівської обласної ради Т. Зозулі від 01.04.2022 № 7 (вх № 02-1235
від 01.04.2022) щодо встановлення інформаційної таблички.
12.
Про лист-відповідь секретаря Пустомитівської міської ради Т.
Салагая від 09.03.2022 № 02-08/551 (вх № 02-1184 від 18.03.2022) щодо розгляду
листа.
13.
Різне.
Голова постійної комісії

Святослав ШЕРЕМЕТА

