
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань культури, 
інформаційної політики та промоції

ПРОТОКОЛ № 23
від 17 лютого 2022 року

каб. 307
                     

Засідання розпочалося об 11.00 год
Оголошено перерву з 14.00 до 16.00 год
Засідання закінчилось о 17.30 год

Присутні: 
Шеремета Святослав Петрович – голова постійної комісії;
Цеголко Петро Павлович – заступник голови постійної комісії;
Письменна Тетяна Олександрівна – секретар постійної комісії.

Запрошені: 874
А. Годик – перший заступник голови Львівської обласної державної 

адміністрації, 
І. Собко – заступник голови Львівської обласної державної адміністрації; 
О. Демків – директор департаменту фінансів Львівської обласної державної 

адміністрації;
Н. Дацко – начальник управління фінансів невиробничої сфери;
О. Ілечко – начальник відділу фінансів освіти та культури;
Д. Посипанко – директор департаменту комунікацій та внутрішньої політики 

Львівської обласної державної адміністрації; 
І. Гаврилюк – директор департаменту з питань культури, національностей та 

релігій Львівської обласної державної адміністрації;
Т. Плугатор – начальник управління культури–заступник директора 

департаменту культури, національностей та релігій Львівської обласної державної 
адміністрації;

В. Телюк – начальник відділу пресслужби обласної ради;
О. Цап – директор КП ЛОР «ТРК «Перший Західний»;
Р. Чмелик – в. о. директора КЗ ЛОР «Львівський історичний музей»;
І. Тимець – в. о. директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей»;
О. Малиць – в. о. директора КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії»;
Б. Тихолоз – директор КЗ ЛОР «Львівський національний літературно-

меморіальний музей Івана Франка»;
М. Магунь – в. о. директора КУ ЛОР «Державний меморіальний музей Михайла 

Грушевського у Львові»;
Р. Данчин – директор КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей «Бойківщина»;
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О. Білас – зберігач фондів КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей 
«Бойківщина»;

Б. Лазорак – директор КЗ ЛОР «Адміністрація історико-культурного заповідника 
"Нагуєвичі»;

У. Мороз – директор КЗ ЛОР «Львівський обласний театр ляльок»;
О. Дядинчук – керівник Бортятинська філії КЗ ЛОР «Львівський музей історії 

релігії»;
С. Скіра – керівник Староскварявської  філії КЗ ЛОР «Львівський музей історії 

релігії»;
Н. Покотюк – керівник Сокальської філії КЗ ЛОР «Львівський музей історії 

релігії»;
Г. Гриник – керівник Червоноградської філії КЗ ЛОР «Львівський музей історії 

релігії»;
М. Христинич – громадська діячка;
Представники прес-служби Львівської обласної ради та Львівської обласної 

державної адміністрації, помічники депутатів обласної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про напрацювання плану заходів щодо популяризації участі в заходах 

національного спротиву.
3. Про заходи щодо збереження музейних експонатів обласних комунальних 

музейних установ під час загрози військового вторгнення та можливість прийняття 
музейних експонатів з інших областей України на тимчасове збереження.

4. Про фінансування шести комунальних закладів обласної ради, які зазначені у 
додатку 8 до рішення обласної ради від 21.12.2022 № 308 «Про обласний бюджет 
Львівської області на 2022 рік».

5. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Програми відновлення, 
збереження національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки. 

6. Про розгляд проєкту рішення «Про перелік пам’ятних історичних дат та 
ювілеїв визначних особистостей, які відзначатимуться на території Львівської області 
у 2022 році».

7. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Положення про обласний 
конкурс проєктів на отримання ґрантів для проведення історичних досліджень подій 
національно-визвольної боротьби українського народу у XX ст. ».

8. Про депутатське звернення С. Шеремети від 08.02.2022 № Д-17вн-34 щодо 
подання проєктів рішень «Про Почесну відзнаку Львівської обласної ради «80-річчя 
від дня створення Української повстанської армії», «Про проголошення 2022 року 
Роком Йосипа Сліпого та Володимира Стернюка».

Блок: культура.
9. Про лист заступника голови Львівської обласної державної адміністрації 

І. Собка від 02.02.2022 № 5/23-1045/0/2-22/6-23 (вх № 02-665 від 03.02.2022) щодо 
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рішень Львівської обласної ради (пропозиції щодо складу оргкомітетів з відзначення 
2022 року Роком родини Пежанських, С. Крушельницької, О. Новаківського).

10. Про лист-клопотання родини Откович від 28.01.2022 (вх № 01-КО-192 від 
03.02.2022) щодо сприяння у проведенні заходу та реалізації проєктів з нагоди 75-
річчя від дня народження Мирослава Отковича.

11. Про лист настоятеля храму Різдва Богородиці смт Щирець отця Андрія 
Афтанаса від 10.02.2022 № 02-818 щодо сприяння в організації виставки.

12. Про лист громадської діячки, правозахисниці, поетки Н. Крісман 
11.02.2022 № 01-К-278 щодо сприяння у придбанні бібліотеками області у 2022 році 
книги «Протуберанці душ».

13. Про лист генерального директора ТОВ «Видавництво Фоліо» 
О. Красовицького від 09.02.2022 № 19 (вх № 02-784 від 09.02.2022) щодо видання 
томів з творчої спадщини Романа Іваничука.

14. Про лист в.о. директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Львівський 
академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича» М. Гнатенка 
від 04.02.2022 № 18 (вх № 02-711 від 04.02.2022) щодо виділення коштів для 
проведення капітального ремонту системи опалення (у т. ч. поновлення проєктно-
кошторисної документації) театру.

15. Про лист в.о. директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» І. Тимця 
від 10.02.2022 № 26 (вх № 02-826 від 11.02.2022) щодо виділення коштів для 
виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкту «Панська садиба ХІХ ст.» 
в с. Журавники Львівського району.

16. Про лист генерального директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац 
мистецтв» Ю. Візняка від 14.02.2022 № 160/1-5 (вх № 02-874 від 15.02.2022) щодо 
виділення додаткового фінансування для капітального ремонту ліфтової шахти та 
встановлення вантажопасажирського ліфта.

17. Про лист голови ГО «Громадська рада «Святий Юр» В. Калинюка від 
03.02.2022 № 06/22 (вх № 02-697 від 04.02.2022) щодо передбачення фінансування 
для ремонту даху та фасаду Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки, та 
упорядкування прилеглої території.

18. Про лист Новояворівського міського голови В. Мацелюха від 02.02.2022 
№ 522/10 (вх № 02-742 від 08.02.2022) щодо передбачення у 2022 році фінансового 
ресурсу для реалізації проєкта «Будівництва народного дому в с. Чолгині 
Яворівського району Львівської області».

19. Про лист генерального директора Львівської національної галереї 
мистецтв імені Б. Г. Возницького Т. Возняка від 03.02.2022 № 66/1.4-08/22 (вх № 02-
693 від 04.02.2022) щодо капітального (поточного) ремонту під’їзної дороги, що 
сполучає Замковий комплекс в Олеську з автошляхом міжнародного значення М 06.

20. Про лист-відповідь в.о. начальника управління майном спільної власності 
Т. Зозулі від 10.02.2022 № 12 щодо додаткового фінансування КЗ ЛОР «Заслужена  
академічна капела України «Трембіта».

21. Про лист генерального директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац 
мистецтв» Ю. Візняка від 03.02.2022 № 156/1-5 (вх № 02-700 від 04.02.2022) щодо 
надання звіту комунального закладу культури за 2021 рік.
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Блок: внутрішня політика.
22. 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.

23. Про лист голови ГО ЛОО Всеукраїнської правозахисної організації 
«Меморіал» імені Василя Стуса Р. Гунди від 18.01.2022 № 18/01 (вх № 02-667 від 
03.02.2022) щодо сприяння для фінансування журналу «Визвольна боротьба».

24. Про лист голови ГО ЛОО Всеукраїнської правозахисної організації 
«Меморіал» імені Василя Стуса Р. Гунди від 19.01.2022 № 19/01 (вх № 02-666 від 
03.02.2022) щодо сприяння для фінансування газети «Поклик сумління».

25. Про лист голови Львівського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка 
Я. Пітка від 08.02.2022 № 8 (вх № 02-786 від 09.02.2022) щодо виділення фінансового 
ресурсу для ремонту пам’ятника «Просвіті».

26. Про лист в. о. голови Шевченківської районної адміністрації С. Костяка 
від 09.02.2022 № 36-вих-12242 (вх № 02-866 від 14.02.2022) щодо надання інформації.

27. Про лист голови Тернопільської обласної ради М. Головка від 04.02.2022 
№ 09-99 (вх № 02-751 від 08.02.2022) щодо розгляду рішення.

28. Про лист ГО «Галицько-буковинське земляцтво» від 07.02.2022 № 21 (вх 
№ 02-730 від 07.02.2022) щодо надання пропозицій.

Різне:
29. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної 

адміністрації А. Годика від 11.01.2022 № 5/23-182/0/2-22/1-14.2.1 (вх № 02-127 від 
11.01.2022) щодо розгляду звернення.

30. Про лист-відповідь директора департаменту комунікацій та внутрішньої 
політики Львівської обласної державної адміністрації Д. Посипанка від 11.02.2022 
№ 14-3063/0/2-22 (вх № 02-841 від 14.02.2022) щодо розгляду листа.

31. Про лист-відповідь директора департаменту комунікацій та внутрішньої 
політики Львівської обласної державної адміністрації Д. Посипанка від 11.02.2022 
№ 14-3062/0/2-22 (вх № 02-840 від 14.02.2022) щодо розгляду звернення.

32. Про лист-відповідь директора департаменту освіти і науки Львівської 
обласної державної адміністрації О. Паски від 11.02.2022 № 02-01/06/360 (вх № 02-
853 від 14.02.2022) щодо інформування.

33. Про лист директора департаменту комунікацій та внутрішньої політики 
Львівської обласної державної адміністрації Д. Посипанка від 11.02.2022 № 14-
3060/0/2-22 (вх № 02-839 від 11.02.2022) щодо поїздки з нагоди 130-річчя від дня 
народження Йосипа Сліпого.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти порядок денний за основу.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, П. Цеголко, Т. Письменна.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
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ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного наступні питання:
34. Про лист начальника Західного офісу Державної аудиторської служби 

України Р. Кроляка від 13.01.2022 № 131302-13/319-2022 (вх № 02-211 від 14.01.2022) 
щодо результатів роботи за 2021 рік.

35. Про лист голови Львівської обласної державної адміністрації 
М. Козицького від 15.02.2022 № 5/23-1599/0/2-22-23 (вх № 02-920 від 15.02.2022) 
щодо проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної програми 
розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки».

36. Про колективне звернення КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей 
«Бойківщина» у м. Самборі від 15.02.2022 № 21 (вх № 02-931 від 16.02.2022) щодо 
функціонування музею.

37. Про звернення голови церковної ради храму УГКЦ «Стрітеня 
Господнього» І. Барановського від 14.02.2022 (вх № 01-Б-311 від 16.02.2022) щодо 
виділення коштів для проведення ремонтних робіт даху церкви.

38. Про лист голови правління Львівської організації національної спілки 
фотохудожників України В. Дубаса від 15.02.2022 № 2 (вх № 02-947 від 16.02.2022) 
щодо сприяння  у виданні книги-каталогу.

39. Про лист генерального директора Львівської національної галереї 
мистецтв імені Б. Г. Возницького Т. Возняка від 16.02.2022 № 93/9.4-17/22 (вх № 02-
949 від 16.02.2022) щодо вжиття заходів для технічного обстеження аварійної частини 
будівлі Львівського палацу мистецтв та здійснення її укріплення надбудови чи 
демонтажу.

40. Про лист президента Інституту політико-правових релігійних досліджень 
О. Герасименка від 14.02.2022 (вх № 02-876 від 15.02.2022) щодо інформування.

41. Про листи-відповідь директора департаменту з питань культури, 
національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації І. Гаврилюк 
від 16.02.2022 №№ 23-417/0/2-22; 23-423/0/2-22 (вх №№ 02-954; 02-955 від 
17.02.2022) щодо надання інформації про стан фінансування закладів культури у 2022 
році.

42. Про листи голови правління ЛОО Національної спілки художників 
України І. Гавришкевича від 16.02.2022 №№ 16, 17, 18 (вх №№ 02-963, 02-962, 02-961 
від 17.02.2022) щодо фінансової підтримки заходів з відзначення 25-річного ювілею 
Міжнародного етно-мистецького проєкту «Екологічний ракурс» та видання 
монографії Зеновії Шульги «Килимове шаленство міста Глиняни» у 2022 році.

43. Про колективне звернення членів координаційної ради громадсько-
політичних організацій Самбірщини від 14.02.2022 (вх № 02-959 від 17.02.2022) щодо 
недопущення зміни статусу КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчого музею «Бойківщина».

44. Про звернення родини Луньо від 17.02.2022 № 01-Л-331 щодо придбання 
перших трьох томів книги Є. Луня «Повстанська боротьба у розповідях учасників та 
очевидців. Яворівщина» для поповнення бібліотечних фондів області.

45. Про лист-відповідь директора департаменту з питань культури, 
національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації І. Гаврилюк 
від 17.02.2022 (вх № 02-958 від 17.02.2022) щодо розгляду депутатського звернення.

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

2. СЛУХАЛИ: Про напрацювання плану заходів щодо популяризації участі в 
заходах національного спротиву.

Доповідають: О. Цап, Д. Посипанко, В. Телюк.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти інформацію до відома та використання в роботі.
2. Рекомендувати постійній комісії з питань бюджету та соціально-економічного 

розвитку (В. Квурт) вишукати додатковий фінансовий ресурс для Регіональної 
програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 
суспільства у Львівській області на 2021– 2025 роки на заходи щодо популяризації 
участі в заходах національного спротиву.

3. Рекомендувати Львівській обласній державній адміністрації (М. Козицький), 
управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради (Т. Зозуля) 
скерувати відповідні інформаційні листи в межах компетенції до голів 
територіальних громад, директорів комунальних закладів обласної ради з метою 
інформування населення області щодо популяризації участі в заходах національного 
спротиву.

4. Рекомендувати КП ЛОР «ТРК «Перший Західний» напрацювати план заходів 
щодо популяризації участі в заходах національного спротиву та висвітлювати в радіо- 
теле- ефірах відповідну інформацію.

3. СЛУХАЛИ: Про заходи щодо збереження музейних експонатів обласних 
комунальних музейних установ під час загрози військового вторгнення та можливість 
прийняття музейних експонатів з інших областей України на тимчасове збереження.

Доповідають: І. Тимець, І. Собко, Р. Чмелик, О. Малиць, Б. Тихолоз.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти до відома надану інформацію.
2. Створити робочу групу для напрацювання відповідного механізму щодо плану 

заходів зі збереження музейних експонатів обласних комунальних музейних установ 
під час загрози військового вторгнення та можливість прийняття музейних експонатів 
з інших областей України на тимчасове збереження.

3. Затвердити склад робочої групи:
С. Шеремета – голова постійної комісії;
П. Цеголко – заступник голови постійної комісії;
Т. Письменна – секретар постійної комісії;
В. Гладкий – начальник відділу мистецтв та розвитку культури департаменту з 

питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної 
адміністрації;

О. Малиць – в. о. директора КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії»;



7

І. Тимець – в. о. директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей»;
Б. Тихолоз – директор КЗ ЛОР «Львівський національний літературно-

меморіальний музей Івана Франка»;
Р. Чмелик – в. о. директора КЗ ЛОР «Львівський історичний музей».
4. Напрацювати та ініціювати звернення до Міністерства культури та 

інформаційної політики України, Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 
політики Верховної Ради України, щодо надання методичних рекомендацій стосовно 
вжиття заходів для збереження музейних експонатів обласних музеїв під час загрози 
військового вторгнення та щодо можливості прийняття музейних експонатів з інших 
областей України на тимчасове збереження. 

5. Рекомендувати Львівській обласній державній адміністрації (М. Козицький) 
звернутися листом до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 
Верховної Ради України, Міністерства культури та інформаційної політики України 
щодо збереження музейних експонатів обласних комунальних музейних установ під 
час загрози військового вторгнення та розгляду можливості прийняття музейних 
експонатів з інших областей України на тимчасове збереження в музеях Львівщини.

6. Рекомендувати музейним установам Львівщини організувати та провести 
виставки музейних експонатів Українських музеїв на теренах Львівщини.

4. СЛУХАЛИ: Про фінансування шести комунальних закладів обласної ради, 
які зазначені у додатку 8 до рішення обласної ради від 21.12.2022 № 308 «Про 
обласний бюджет Львівської області на 2022 рік».

Доповідають: О. Малиць, Н. Дацко, О. Ілечко, І. Собко, С. Риботицька, 
Т. Плугатор, Р. Данчин, О. Білас, У. Мороз,О. Дядинчук, С. Скіра, Н. Покотюк, 
Г. Гриник, І. Тимець.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію до відома.
2. Заперечити передачу шести комунальних закладів обласної ради, які зазначені 

у додатку 8 до рішення обласної ради від 21.12.2022 № 308 «Про обласний бюджет 
Львівської області на 2022 рік» на баланс відповідних територіальних громад, а саме:

- Бортятинська філія КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії»;
- Староскварявська  філія КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії»;
- Сокальська філія КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії»;
- Червоноградська філія КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії»;
- КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей «Бойківщина»;
- Львівський обласний театр ляльок.
3. Звернутися до постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного 

розвитку обласної ради (В. Квурт) щодо передбачення в обласному бюджеті 
Львівської області на ІІ півріччя 2022 року фінансового ресурсу для шести 
комунальних закладів обласної ради, які зазначені у додатку 8 до рішення обласної 
ради від 21.12.2022 № 308 «Про обласний бюджет Львівської області на 2022 рік».
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4. Рекомендувати керівникам філій комунальних закладів звернутися до голів 
територіальних громад з клопотанням щодо співфінансування філій комунальних 
закладів та музейних установ області з місцевих бюджетів відповідних 
територіальних громад у 2022 році.

5. Скерувати відповідні листи від постійної комісії до голів територіальних 
громад з клопотанням щодо співфінансування філій комунальних закладів та 
музейних установ області з місцевих бюджетів у 2022 році.

6. Рекомендувати директору КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей 
«Бойківщина» (Р. Денчин) до 31 березня 2022 року привести експозицію у належний 
вигляд, зокрема виготовити анотації та надписи до усіх представлених експонатів.

7. Рекомендувати управлінню майном спільної власності Львівської обласної 
ради (Т. Зозуля) оголосити конкурси на заміщення вакантних посад 18-ти керівників 
комунальних закладів культури, які на даний час перебувають в статусі в.о. та 
провести відповідні конкурси.

8. Напрацювати та затвердити графік слухань постійною комісією звітів за 2021 
рік керівників 24-ох комунальних закладів обласної ради в сфері культури.

5. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Програми 
відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 
роки.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати зазначений проєкт рішення та винести його на 

розгляд чергової сесії обласної ради.

6. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про перелік пам’ятних 
історичних дат та ювілеїв визначних особистостей, які відзначатимуться на території 
Львівської області у 2022 році»

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати зазначений проєкт рішення та винести його на 

розгляд чергової сесії обласної ради.

7. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Положення про 
обласний конкурс проєктів на отримання ґрантів для проведення історичних 
досліджень подій національно-визвольної боротьби українського народу у XX ст.».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати зазначений проєкт рішення та винести його на 

розгляд чергової сесії обласної ради.

8. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення С. Шеремети від 08.02.2022 № Д-
17вн-34 щодо подання проєктів рішень «Про Почесну відзнаку Львівської обласної 
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ради «80-річчя від дня створення Української повстанської армії», «Про 
проголошення 2022 року Роком Йосипа Сліпого та Володимира Стернюка».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати проєкт рішення «Про Почесну відзнаку Львівської обласної ради 

«80-річчя від дня створення Української повстанської армії» та винести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради.

2. Підтримати проєкт рішення «Про проголошення 2022 року Роком Йосипа 
Сліпого та Володимира Стернюка» та винести його на розгляд чергової сесії обласної 
ради.

9. СЛУХАЛИ: Про лист заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації І. Собка від 02.02.2022 № 5/23-1045/0/2-22/6-23 (вх № 02-665 від 
03.02.2022) щодо рішень Львівської обласної ради (пропозиції щодо складу 
оргкомітетів з відзначення 2022 року Роком родини Пежанських, С. Крушельницької, 
О. Новаківського).

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Рекомендувати Львівській обласній державній адміністрації (І. Собко):
- включити до складу оргкомітету з відзначення 2022 року Роком Олекси 

Новаківського членів родини митця – Іванну Новаківську-Митковську, народного 
художника України, академіка Національної академії мистецтв України Любомира 
Медвідя, представників Львівської міської ради, у керівний склад включити на 
паритетних засадах двох співголів, двох заступників співголів оргкомітету а 
секретаря визначити департаменту з питань культури, національностей та релігій 
ЛОДА:
ГАВРИЛЮК
Ірина Орестівна 

- директор департаменту з питань культури, 
національностей та релігії обласної державної 
адміністрації, секретар

ГІРНИК
Євгеній Володимирович

- перший заступник голови Львівської обласної 
ради, заступник співголови голови 
оргкомітету (за згодою)

ГРИМАК
Ірина 

- голова Львівської обласної ради
співголова оргкомітету (за згодою)

КОЗИЦЬКИЙ
Максим Зіновійович

- голова Львівської обласної державної 
адміністрації, співголова оргкомітету

СОБКО
Іван Михайлович

- заступник голови Львівської обласної 
державної адміністрації, заступник співголови 
голови оргкомітету

ШЕРЕМЕТА
Святослав Петрович 

- голова постійної комісії з питань культури 
інформаційної політики та промоції 
Львівської обласної ради (за згодою)
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- включити до складу оргкомітету з відзначення 2022 року Роком Соломії 
Крушельницької представників Львівської міської ради, на паритетних засадах 
визначити президію оргкомітету, а саме:
ГАВРИЛЮК
Ірина Орестівна 

- директор департаменту з питань культури, 
національностей та релігії обласної державної 
адміністрації, секретар

ГІРНИК
Євгеній Володимирович

- перший заступник голови Львівської обласної 
ради, заступник співголови голови 
оргкомітету (за згодою)

ГРИМАК
Ірина 

- голова Львівської обласної ради
співголова оргкомітету (за згодою)

КОЗИЦЬКИЙ
Максим Зіновійович

- голова Львівської обласної державної 
адміністрації, співголова оргкомітету

СОБКО
Іван Михайлович

- заступник голови Львівської обласної 
державної адміністрації, заступник співголови 
голови оргкомітету

ШЕРЕМЕТА
Святослав Петрович 

- голова постійної комісії з питань культури 
інформаційної політики та промоції 
Львівської обласної ради (за згодою)

2. Скерувати за належністю на розгляд постійної комісії з питань історико-
культурної спадщини та туризму обласної ради (І. Щурко) пропозиції, надані 
заступником голови Львівської обласної державної адміністрації (І. Собко), щодо 
складу оргкомітету з відзначення 2022 року Роком родини Пежанських.

3. Інформувати заступника голови Львівської обласної державної адміністрації 
І. Собка про прийняте рішення.

10. СЛУХАЛИ: Про лист-клопотання родини Откович від 28.01.2022 (вх № 01-
КО-192 від 03.02.2022) щодо сприяння у проведенні заходу та реалізації проєктів з 
нагоди 75-річчя від дня народження Мирослава Отковича.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати клопотання родини Откович.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей та 

релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для розгляду та 
врахування пропозицій при формуванні переліку заходів Комплексної програми 
розвитку культури Львівщини на 2022 рік у межах можливостей фінансового ресурсу.

11. СЛУХАЛИ: Про лист настоятеля храму Різдва Богородиці смт Щирець отця 
Андрія Афтанаса від 10.02.2022 № 02-818 щодо сприяння в організації виставки.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначене звернення.
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2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей та 
релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для розгляду та 
врахування пропозицій при формуванні переліку заходів Комплексної програми 
розвитку культури Львівщини на 2022 рік у межах можливостей фінансового ресурсу.

12. СЛУХАЛИ: Про лист громадської діячки, правозахисниці, поетки 
Н. Крісман 11.02.2022 № 01-К-278 щодо сприяння у придбанні бібліотеками області 
у 2022 році книги «Протуберанці душ».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначене звернення.
2. Скерувати лист до департаменту з питань культури, національностей та релігій 

Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для розгляду та врахування 
зазначеної пропозиції у напрямок 1.3. Поповнення бібліотечних фондів та реалізація 
бібліотечних проєктів, підтримка публічних бібліотек Львівської області Переліку 
завдань, заходів та показників на 2022 рік Комплексної програми розвитку культури 
Львівщини на 2021-2025 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 23 лютого 
2021 року № 69 (зі змінами).

13. СЛУХАЛИ: Про лист генерального директора ТОВ «Видавництво Фоліо» 
О. Красовицького від 09.02.2022 № 19 (вх № 02-784 від 09.02.2022) щодо видання 
томів з творчої спадщини Романа Іваничука.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначене звернення.
2. Скерувати лист до департаменту з питань культури, національностей та релігій 

Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для розгляду та врахування 
зазначеної пропозиції у напрямку 1.3. Поповнення бібліотечних фондів та реалізація 
бібліотечних проєктів, підтримка публічних бібліотек Львівської області Переліку 
завдань, заходів та показників на 2022 рік Комплексної програми розвитку культури 
Львівщини на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 лютого 
2021 року № 69 (зі змінами).

14. СЛУХАЛИ: Про лист в. о. директора-художнього керівника КЗ ЛОР 
«Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича» 
М. Гнатенка від 04.02.2022 № 18 (вх № 02-711 від 04.02.2022) щодо виділення коштів 
для проведення капітального ремонту системи опалення (у т. ч. поновлення проєктно-
кошторисної документації) театру.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
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2. Скерувати листи заступникові голови Львівської обласної державної 
адміністрації (І. Собко) та до постійної комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) для розгляду та включення 
проведення ремонтно-будівельних робіт КЗ ЛОР «Львівський академічний обласний 
музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича» у перелік об’єктів, які 
фінансуватимуться у 2022 році в рамках Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Львівської області на 2021 – 2023 роки.

3. Інформувати заявника про прийняте рішення.

15. СЛУХАЛИ: Про лист в.о. директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» 
І. Тимця від 10.02.2022 № 26 (вх № 02-826 від 11.02.2022) щодо виділення коштів для 
виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкту «Панська садиба ХІХ ст.» 
в с. Журавники Львівського району.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію. 
2. За належністю рекомендувати постійній комісії з питань історико-культурної 

спадщини та туризму обласної ради (І. Щурко) та департаменту економічної політики 
Львівської обласної державної адміністрації (С. Куйбіда) для розгляду пропозиції та 
включення фінансування зазначеного проєкта у 2022 році в Програму соціально-
економічного та культурного розвитку Львівської області на 2021 – 2023 роки. 

16. СЛУХАЛИ: Про лист генерального директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський 
палац мистецтв» Ю. Візняка від 14.02.2022 № 160/1-5 (вх № 02-874 від 15.02.2022) 
щодо виділення додаткового фінансування для капітального ремонту ліфтової шахти 
та встановлення вантажопасажирського ліфта.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. За належністю рекомендувати постійній комісії з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) та департаменту 
економічної політики Львівської обласної державної адміністрації (С. Куйбіда) 
включити фінансування зазначеного проєкта до переліку об’єктів, які 
фінансуватимуться у 2022 році в рамках виконання Програми соціально-
економічного та культурного розвитку Львівської області на 2021 – 2023 роки. 

3. Інформувати ініціатора звернення про прийняте рішення.

17. СЛУХАЛИ: Про лист голови ГО «Громадська рада «Святий Юр» 
В. Калинюка від 03.02.2022 № 06/22 (вх № 02-697 від 04.02.2022) щодо передбачення 
фінансування для ремонту даху та фасаду Львівської обласної науково-педагогічної 
бібліотеки, та упорядкування прилеглої території.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати лист до департаменту економічної політики Львівської обласної 

державної адміністрації (С. Куйбіда) для розгляду пропозиції та включення 
фінансування зазначеного проєкта в Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку Львівської області на 2021 – 2023 роки. 

3. Інформувати ініціатора звернення про прийняте рішення.

18. СЛУХАЛИ: Про лист Новояворівського міського голови В. Мацелюха від 
02.02.2022 № 522/10 (вх № 02-742 від 08.02.2022) щодо передбачення у 2022 році 
фінансового ресурсу для реалізації проєкта «Будівництво народного дому в с. Чолгині 
Яворівського району Львівської області».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. За належністю рекомендувати постійній комісії з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) включити фінансування 
зазначеного проєкта до переліку об’єктів, які фінансуватимуться у 2022 році в рамках 
виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської 
області на 2021 – 2023 роки у межах можливостей фінансового ресурсу. 

19. СЛУХАЛИ: Про лист генерального директора Львівської національної 
галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького Т. Возняка від 03.02.2022 № 66/1.4-08/22 (вх 
№ 02-693 від 04.02.2022) щодо капітального (поточного) ремонту під’їзної дороги, що 
сполучає Замковий комплекс в Олеську з автошляхом міжнародного значення М 06.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. За належністю інформувати постійну комісію з питань інженерного, житлово-

комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу 
(Г. Козловський) про прийняте рішення.

20. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь в.о. начальника управління майном спільної 
власності Т. Зозулі від 10.02.2022 № 12 щодо додаткового фінансування КЗ ЛОР 
«Заслужена  академічна капела України «Трембіта».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.
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21. СЛУХАЛИ: Про лист генерального директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський 
палац мистецтв» Ю. Візняка від 03.02.2022 № 156/1-5 (вх № 02-700 від 04.02.2022) 
щодо надання звіту комунального закладу культури за 2021 рік.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Заслухати звіт КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв» за 

2021 рік (Ю. Візняк) на черговому засіданні постійної комісії.

22. СЛУХАЛИ: 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.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Перенести слухання зазначеного питання на чергове засідання 

постійної комісії.

23. СЛУХАЛИ: Про лист голови ГО ЛОО Всеукраїнської правозахисної 
організації «Меморіал» імені Василя Стуса Р. Гунди від 18.01.2022 № 18/01 (вх № 02-
667 від 03.02.2022) щодо сприяння для фінансування журналу «Визвольна боротьба».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати лист до департаменту комунікацій та внутрішньої політики 

Львівської обласної державної адміністрації (Д. Посипанко) для розгляду та 
інформування ініціатора звернення про надання фінансової підтримки друкованим 
засобам масової інформації в рамках Регіональної програми сприяння розвитку 
інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2021 
– 2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.02.2021 № 67 (зі змінами).

3. Інформувати заявника про прийняте рішення.

24. СЛУХАЛИ: Про лист голови ГО ЛОО Всеукраїнської правозахисної 
організації «Меморіал» імені Василя Стуса Р. Гунди від 19.01.2022 № 19/01 (вх № 02-
666 від 03.02.2022) щодо сприяння для фінансування газети «Поклик сумління».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати лист до департаменту комунікацій та внутрішньої політики 

Львівської обласної державної адміністрації (Д. Посипанко) для розгляду та 
інформування ініціатора звернення про надання фінансової підтримки друкованим 
засобам масової інформації в рамках Регіональної програми сприяння розвитку 
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інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2021 
– 2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.02.2021 № 67 (зі змінами).

3. Інформувати заявника про прийняте рішення.

25. СЛУХАЛИ: Про лист голови Львівського товариства «Просвіта» 
ім. Т. Шевченка Я. Пітка від 08.02.2022 № 8 (вх № 02-786 від 09.02.2022) щодо 
виділення фінансового ресурсу для ремонту пам’ятника «Просвіті».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати лист до департаментів з питань культури, національностей та 

релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк), економічної 
політики Львівської обласної державної адміністрації (С. Куйбіда) для розгляду та 
надання пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

3. Інформувати ініціатора звернення про прийняте рішення.

26. СЛУХАЛИ: Про лист в. о. голови Шевченківської районної адміністрації 
С. Костяка від 09.02.2022 № 36-вих-12242 (вх № 02-866 від 14.02.2022) щодо надання 
інформації.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд зазначеного питання на чергове засідання 

постійної комісії.

27. СЛУХАЛИ: Про лист голови Тернопільської обласної ради М. Головка від 
04.02.2022 № 09-99 (вх № 02-751 від 08.02.2022) щодо розгляду рішення.

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

28. СЛУХАЛИ: Про лист ГО «Галицько-буковинське земляцтво» від 07.02.2022 
№ 21 (вх № 02-730 від 07.02.2022) щодо надання пропозицій.

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

29. СЛУХАЛИ: Про лист першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації А. Годика від 11.01.2022 № 5/23-182/0/2-22/1-14.2.1 (вх № 02-
127 від 11.01.2022) щодо розгляду звернення.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома та використання в роботі.
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30. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту комунікацій та 
внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації Д. Посипанка від 
11.02.2022 № 14-3063/0/2-22 (вх № 02-841 від 14.02.2022) щодо розгляду листа.

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

31. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту комунікацій та 
внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації Д. Посипанка від 
11.02.2022 № 14-3062/0/2-22 (вх № 02-840 від 14.02.2022) щодо розгляду звернення.

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

32. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту освіти і науки 
Львівської обласної державної адміністрації О. Паски від 11.02.2022 № 02-01/06/360 
(вх № 02-853 від 14.02.2022) щодо інформування.

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

33. СЛУХАЛИ: Про лист директора департаменту комунікацій та внутрішньої 
політики Львівської обласної державної адміністрації Д. Посипанка від 11.02.2022 № 
14-3060/0/2-22 (вх № 02-839 від 11.02.2022) щодо поїздки з нагоди 130-річчя від дня 
народження Йосипа Сліпого.

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

34. СЛУХАЛИ: Про лист начальника Західного офісу Державної аудиторської 
служби України Р. Кроляка від 13.01.2022 № 131302-13/319-2022 (вх № 02-211 від 
14.01.2022) щодо результатів роботи за 2021 рік.

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

35. СЛУХАЛИ: Про лист голови Львівської обласної державної адміністрації 
М. Козицького від 15.02.2022 № 5/23-1599/0/2-22-23 (вх № 02-920 від 15.02.2022) 
щодо проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної програми 
розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд зазначеного проєкту рішення на чергове 

засідання постійної комісії.
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36. СЛУХАЛИ: Про колективне звернення КЗ ЛОР «Історико-етнографічний 
музей «Бойківщина» у м. Самборі від 15.02.2022 № 21 (вх № 02-931 від 16.02.2022) 
щодо функціонування музею.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти інформацію до відома та врахування у роботі.
2. Підтримати функціонування КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей 

«Бойківщина».
3. Звернутися до постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного 

розвитку обласної ради (В. Квурт) та департаменту фінансів Львівської обласної 
державної адміністрації (О. Демків) щодо передбачення в обласному бюджеті 
Львівської області на ІІ півріччя 2022 року фінансового ресурсу для шести 
комунальних закладів обласної ради, які зазначені у додатку 8 до рішення обласної 
ради від 21.12.2022 № 308 «Про обласний бюджет Львівської області на 2022 рік», у 
тому числі КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей «Бойківщина».

4. Рекомендувати директорові КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей 
«Бойківщина» (Р. Денчин):

- звернутися до голови Самбірської міської ради (Ю. Гамар) з клопотанням щодо 
співфінансування музейної установи з місцевого бюджету у 2022 році;

- до 31 березня 2022 року привести експозицію у належний вигляд, зокрема 
виготовити анотації та надписи до усіх представлених експонатів.

37. СЛУХАЛИ: Про звернення голови церковної ради храму УГКЦ «Стрітеня 
Господнього» І. Барановського від 14.02.2022 (вх № 01-Б-311 від 16.02.2022) щодо 
виділення коштів для проведення ремонтних робіт даху церкви.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. За належністю рекомендувати постійній комісії з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) включити фінансування 
зазначеного проєкта до переліку об’єктів, які фінансуватимуться у 2022 році в рамках 
виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської 
області на 2021 – 2023 роки. 

38. СЛУХАЛИ: Про лист голови правління Львівської організації національної 
спілки фотохудожників України В. Дубаса від 15.02.2022 № 2 (вх № 02-947 від 
16.02.2022) щодо сприяння  у виданні книги-каталогу.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
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2. Скерувати лист до департаменту комунікацій та внутрішньої політики 
Львівської обласної державної адміністрації (Д. Посипанко) для розгляду та 
інформування ініціатора звернення про надання фінансової підтримки друкованим 
засобам масової інформації в рамках Регіональної програми сприяння розвитку 
інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2021 
– 2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.02.2021 № 67 (зі змінами).

3. Інформувати заявника про прийняте рішення.

39. СЛУХАЛИ: Про лист генерального директора Львівської національної 
галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького Т. Возняка від 16.02.2022 № 93/9.4-17/22 (вх 
№ 02-949 від 16.02.2022) щодо вжиття заходів для технічного обстеження аварійної 
частини будівлі Львівського палацу мистецтв та здійснення її укріплення надбудови 
чи демонтажу.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати лист до департаментів з питань культури, національностей та 

релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк), економічної 
політики Львівської обласної державної адміністрації (С. Куйбіда), постійних комісій 
обласної ради з питань історико-культурної спадщини та туризму (І. Щурко) і 
бюджету та соціально-економічного розвитку (В. Квурт) для розгляду та надання 
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

3. Інформувати ініціатора звернення про прийняте рішення.

40. СЛУХАЛИ: Про лист президента Інституту політико-правових релігійних 
досліджень О. Герасименка від 14.02.2022 (вх № 02-876 від 15.02.2022) щодо 
інформування.

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

41. СЛУХАЛИ: Про листи-відповідь директора департаменту з питань 
культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації 
І. Гаврилюк від 16.02.2022 №№ 23-417/0/2-22; 23-423/0/2-22 (вх №№ 02-954; 02-955 
від 17.02.2022) щодо надання інформації про стан фінансування закладів культури у 
2022 році.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти інформацію до відома та використання в роботі.
2. Рекомендувати постійній комісії з питань бюджету та соціально-економічного 

розвитку обласної ради (В. Квурт) при внесенні змін до обласного бюджету 
Львівської області на 2022 рік врахувати пропозицію постійної комісії з питань 
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культури, інформаційної політики та промоції щодо передбачення необхідних коштів 
в сумі 9 498, 85 тис. грн для фінансування у ІІ півріччі 2022 року шести комунальних 
закладів обласної ради, які зазначені у додатку 8 до рішення обласної ради від 
21.12.2022 № 308 «Про обласний бюджет Львівської області на 2022 рік».

42. СЛУХАЛИ: Про листи голови правління ЛОО Національної спілки 
художників України І. Гавришкевича від 16.02.2022 №№ 16, 17, 18 (вх №№ 02-963, 
02-962, 02-961 від 17.02.2022) щодо фінансової підтримки заходів з відзначення 25-
річного ювілею Міжнародного етно-мистецького проєкту «Екологічний ракурс» та 
видання монографії Зеновії Шульги «Килимове шаленство міста Глиняни» у 
2022 році.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати клопотання ЛОО Національної спілки художників України.
2. Скерувати в департамент культури, національностей та релігій Львівської 

обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для розгляду та врахування 
пропозицій при формуванні переліку заходів на 2022 рік Комплексної програми 
розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки в межах можливостей фінансового 
ресурсу.

3. Рекомендувати ЛОО Національної спілки художників України взяти участь у 
конкурсі з визначення проєктів (заходів), розроблених інститутами громадянського 
суспільства, обласному мистецькому конкурсі «Кращі книги Львівщини», для 
виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2022 році в 
рамках Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Львівській області на 2021-2025 роки, затвердженої 
рішенням Львівської обласної ради від 23.02.2021 № 67 (зі змінами).

43. СЛУХАЛИ: Про колективне звернення членів координаційної ради 
громадсько-політичних організацій Самбірщини від 14.02.2022 (вх № 02-959 від 
17.02.2022) щодо недопущення зміни статусу КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчого музею 
«Бойківщина».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати колективне звернення членів координаційної ради громадсько-

політичних організацій Самбірщини.
2. Заперечити передачу шести комунальних закладів обласної ради, які зазначені 

у додатку 8 до рішення обласної ради від 21.12.2022 № 308 «Про обласний бюджет 
Львівської області на 2022 рік» на баланс відповідних територіальних громад.

3. Звернутися до постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку обласної ради (В. Квурт) щодо передбачення в обласному бюджеті 
Львівської області на ІІ півріччя 2022 року фінансового ресурсу для шести 
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комунальних закладів обласної ради, які зазначені у додатку 8 до рішення обласної 
ради від 21.12.2022 № 308 «Про обласний бюджет Львівської області на 2022 рік».

4. Рекомендувати керівникам філій комунальних закладів звернутися до голів 
територіальних громад з клопотанням щодо співфінансування філій комунальних 
закладів та музейних установ області з місцевих бюджетів відповідних 
територіальних громад у 2022 році.

5. Скерувати відповідні листи від постійної комісії до голів територіальних 
громад з клопотанням щодо співфінансування філій комунальних закладів та 
музейних установ області з місцевих бюджетів у 2022 році.

6. Рекомендувати директору КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей 
«Бойківщина» (Р. Денчин) до 31 березня 2022 року привести експозицію у належний 
вигляд, зокрема виготовити анотації та надписи до усіх представлених експонатів.

44. СЛУХАЛИ: Про звернення родини Луньо від 17.02.2022 № 01-Л-331 щодо 
придбання перших трьох томів книги Є. Луня «Повстанська боротьба у розповідях 
учасників та очевидців. Яворівщина» для поповнення бібліотечних фондів області.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначене звернення.
2. Скерувати лист до департаменту з питань культури, національностей та релігій 

Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для розгляду та врахування 
зазначеної пропозиції у напрямок 1.3. Поповнення бібліотечних фондів та реалізація 
бібліотечних проєктів, підтримка публічних бібліотек Львівської області Переліку 
завдань, заходів та показників на 2022 рік Комплексної програми розвитку культури 
Львівщини на 2021-2025 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 23 лютого 
2021 року № 69 (зі змінами).

45. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту з питань культури, 
національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації І. Гаврилюк 
від 17.02.2022 (вх № 02-958 від 17.02.2022) щодо розгляду депутатського звернення.

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

46. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Чергове засідання постійної комісії провести 22 лютого 2022 року о 14.00 год.
2. До порядку денного чергового засідання постійної комісії включити питання 

про розгляд проєктів рішень слухання звітів щодо виконання обласних цільових 
програм за 2021 рік:
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2.1. Програми відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних 
заходів на 2021 – 2025 роки;

2.2. Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 роки;

2.3. Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 роки.
3. Департаментові комунікацій та внутрішньої політики Львівської обласної 

державної адміністрацій (Д. Посипанко) надати вичерпну інформацію щодо 
виконання заходів 2 «Підтримка регіонального кінематографа», 3 «Фінансова 
підтримка періодичних видань області» завдання 1 «Сприяння розвитку 
інформаційного простору Львівської області» Регіональної програми сприяння 
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській 
області на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.02.2021 
№ 67 (зі змінами), а саме: записи фільмів та роликів на електронних носіях, які стали 
переможцями конкурсу на підтримку регіонального кінематографа та книги, які 
видано завдяки участі в обласному мистецькому конкурсу «Кращі книги Львівщини» 
у рамках підтримки вітчизняного книговидання. Передбачити можливість 
продемонструвати на засіданні постійної комісії, яке відбудеться 22 лютого 2022 року 
о 14.00 год у Малій сесійній залі зазначені роботи.

Голова постійної комісії          Святослав ШЕРЕМЕТА

Секретар постійної комісії Тетяна ПИСЬМЕННА
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