
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань культури, 
інформаційної політики та промоції

ПРОТОКОЛ № 26
від 2 травня 2022 року

каб. 332
                     

Засідання розпочалося о 11.00 
Засідання закінчилось о 13.00

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

Тимець Ігор Васильович – в. о. директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий 
музей», голова правління громадської спілки «Західноукраїнська спілка 
музеїв»;
Христинич Марія Іванівна – громадська діячка; помічник депутата Львівської 
обласної ради;
представники прес-служби Львівської обласної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про деколонізацію та завершення декомунізації на території Львівщини.
3. Про переміщення культурних цінностей (експонатів) з музеїв, які 

перебувають в зоні ризику через російську окупацію.
4. 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 28.04.2022 № 43 (вх № 02-1340 
від 28.04.2022) щодо роботи підприємства відповідно до вимог військового 
стану та фінансування КП ЛОР «Доля» у 2022 році.

5. Про лист в.о. директора КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії» 
О. Малиця від 20.04.2022 « 01-06/19 (вх № 02-1311 від 20.04.2022) щодо 
надання пропозиції.

6. Про лист-відповідь першого заступника Міністра культури та 
інформаційної політики України Р. Карандєєва від 14.04.2022 № 2585/9/22 (від 
14.04.2022 № 02-1285 від 14.04.2022) щодо розгляду листа.

7. Про лист-відповідь директора департаменту з питань культури, 
національностей та релігій Львівської обласної військової адміністрації 
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І. Гаврилюк від 20.04.2022 № 23-719/0/2-22 (вх № 1312 від 21.04.2022) щодо 
розгляду звернення.

8. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного наступні питання:
8. Про лист першого заступника голови Львівської обласної ради 

Є.Гірника від 17.02.2022 № 02-вих-327 щодо внесення змін та доповнень до 
Положення про Обласну премію імені Героя України Степана Бандери 
(рішення Львівської обласної ради від 24.12.20219 № 968 (зі змінами)).

9. Про міжнародну співпрацю в сфері культури, національної пам’яті та 
інформаційної політики.

10. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.

ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний в цілому.

2. СЛУХАЛИ: Про деколонізацію та завершення декомунізації на 
території Львівщини.

Доповідає: С. Шеремета. 
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко, М. Христинич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати проведення деколонізації та завершення декомунізації на 

території Львівської області.
2. Рекомендувати територіальним громадам Львівщини:
- провести інвентаризацію та обстеження стану збереження меморіалів 

комуністичного окупаційного режиму (аварійний/незадовільний стан) на 
території громад та ініціювати їх перенесення з центральних вулиць та площ 
населених пунктів;

- здійснити перейменування вулиць, площ, скверів тощо, пов’язаних з 
комуністичним окупаційним режимом та державою-агресором;

- позбутися символів комуністичного окупаційного режиму, якщо такі 
наявні на території громад. 

2. Звернутися до голови Львівської обласної військової адміністрації щодо 
процесу деколонізації та завершення декомунізації на території Львівщини.

3. Скерувати звернення до Міністерства культури та інформаційної 
політики України щодо спрощення процедури зняття з обліку та перенесення 
пам’ятних об’єктів, пов’язаних із історією та культурою росії та срср.

4. Напрацювати проєкт звернення Львівської обласної ради щодо 
деколонізації та завершення декомунізації на території Львівщини.
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5. Напрацювати проєкт звернення до Президента України, Верховної Ради 
України та Прем’єр-міністра України щодо скасування відзначення 1 та 
9  травня як державних свят та вихідних днів.

3. СЛУХАЛИ: Про переміщення культурних цінностей (експонатів) з 
музеїв, які перебувають в зоні ризику через російську окупацію.

Доповідає: І. Тимець.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко, М. Христинич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Напрацювати звернення щодо переміщення культурних цінностей 

(експонатів) з музеїв, які перебувають в зоні ризику через російську окупацію:
- до комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної 

Ради України;
- до Міністерства культури та інформаційної політики України;
- до голови Верховної Ради України.
3. Скерувати листа до комісії з питань культури, молоді, спорту та 

зовнішніх зав’язків Львівської міської ради щодо напрацювання звернення до 
комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради 
України, Міністерства культури та інформаційної політики України стосовно 
переміщення культурних цінностей (експонатів) з музеїв, які перебувають в 
зоні ризику через російську окупацію.

4. Звернутися до правоохоронних органів щодо притягнення до 
відповідальності осіб, колаборантів, які сприяли та допомагали окупантам 
вивозити з музеїв, що перебувають в зоні ризику через російську окупацію, 
цінності та визначні експонати.

4. 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 28.04.2022 № 43 (вх № 02-1340 
від 28.04.2022) щодо роботи підприємства відповідно до вимог військового 
стану та фінансування КП ЛОР «Доля» у 2022 році.

ВИСТУПИВ: С. Шеремета – повідомив про конфлікт інтересів з даного 
питання: не бере участі в розгляді, обговоренні, голосуванні. Передав 
головування при розгляді даного питання заступникові голови постійної комісії 
П. Цеголкові.

ВИСТУПИВ: П. Цеголко.
Доповідає: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, М. Христинич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
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2. За належністю інформувати постійну комісію з питань бюджету та 
соціально-економічної політики (В. Квурт) щодо прийнятного рішення.

3. Рекомендувати КП ЛОР «Доля»:
- напрацювати Програму фінансової підтримки КП ЛОР з питань 

здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та 
жертв воєн, депортацій і політичних репресій «Доля»;

- з огляду на виклики сьогодення, надати пропозиції щодо збільшення 
штатного розпису комунального підприємства та відповідного фінансування 
заходів з увічнення пам’яті.

5. СЛУХАЛИ: Про лист в.о. директора КЗ ЛОР «Львівський музей історії 
релігії» О. Малиця від 20.04.2022 « 01-06/19 (вх № 02-1311 від 20.04.2022) щодо 
надання пропозиції.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Внести зазначену пропозицію до переліку пропозицій до Стратегії 

розвитку Львівщини у воєнний та повоєнний час.
3. Скерувати лист до департаменту з питань культури, національностей та 

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

6. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь першого заступника Міністра культури 
та інформаційної політики України Р. Карандєєва від 14.04.2022 № 2585/9/22 
(від 14.04.2022 № 02-1285 від 14.04.2022) щодо розгляду листа.

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

7. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту з питань 
культури, національностей та релігій Львівської обласної військової 
адміністрації І. Гаврилюк від 20.04.2022 № 23-719/0/2-22 (вх № 1312 від 
21.04.2022) щодо розгляду звернення.

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

8. СЛУХАЛИ: Про лист першого заступника голови Львівської обласної 
ради Є. Гірника від 17.02.2022 № 02-вих-327 щодо внесення змін та доповнень 
до Положення про Обласну премію імені Героя України Степана Бандери 
(рішення Львівської обласної ради від 24.12.20219 № 968 (зі змінами)).

Доповідає: С. Шеремета.
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ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Напрацювати пропозиції та розглянути їх на черговому 

засіданні постійної комісії.

9. СЛУХАЛИ: Про міжнародну співпрацю в сфері культури, національної 
пам’яті та інформаційної політики.

Доповідає: С. Шеремета.
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко, І. Тимець.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Активізувати та налагоджувати співпрацю у сфері культури, 

музейництва, національної пам’яті, інформаційної політики з іноземними 
партнерами, зокрема з представниками органів регіонального рівня держав-
партнерів. Залучати ресурс у сфері компетенції постійної комісії.

3. Напрацювати звернення до посольств, профільних комісій регіонів-
партнерів щодо співпраці в сфері культури, національної пам’яті та 
інформаційної політики.

10. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИВ: П. Цеголко.
Активізувати просвітницьку роботу серед ВПО у Львівській області 

(проведення лекцій, заходів, демонстрація історичних кінофільмів, виставок).
ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, С. Шеремета.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Чергове засідання постійної комісії провести 10 травня 2022 року об 

11.00 год.
2. Засідання робочої групи в галузі національної пам’яті та  інформаційної 

політики щодо напрацювання пропозицій до Стратегії розвитку Львівщини у 
воєнний та повоєнний час провести 10 травня 2022 об 11.30 год.

Голова постійної комісії          Святослав ШЕРЕМЕТА

Секретар постійної комісії Тетяна ПИСЬМЕННА
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