
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань культури, 
інформаційної політики та промоції

ПРОТОКОЛ № 36
від 25 листопада 2022 року

Засідання розпочалося о 13.00 год
Засідання закінчилось о 16.00 год           каб. 332

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

Запрошені: 
І. Собко – заступник начальника Львівської обласної військової 

адміністрації; 
О. Ілечко – начальник відділу фінансів освіти та культури департаменту 

фінансів Львівської обласної військової адміністрації;
Н. Дацко – начальник управління фінансів невиробничої сфери 

департаменту фінансів Львівської обласної військової адміністрації;
І. Гаврилюк – директор департаменту з питань культури, національностей 

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

департаменту культури, національностей та релігій Львівської обласної 
військової адміністрації;

І. Козачок – начальник управління персоналу та фінансово-планової 
роботи - головний бухгалтер департаменту з питань культури, національностей 
та релігій Львівської обласної військової адміністрації;

М. Христинич – громадська діячка, помічник депутата обласної ради;
Представники прес-служби Львівської обласної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про лист начальника Львівської обласної військової адміністрації 

М. Козицького від 21.11.2022 № 5/23-10892/0/2-22-12 (вх № 02-3106 від 
21.11.2022) щодо виконання обласного бюджету Львівської області за 9 місяців 
2022 року.

3. Про розгляд протокольного доручення за підсумками засідання президії 
Львівської обласної ради від 18 листопада 2022 року (№ ПДПвн-3 від 
22.11.2022).
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4. Про депутатське звернення Т. Подвірного від 17.11.2022 № 462 (вх № Д-
17вн*-134 від 17.11.2022) щодо розгляду проєкту рішення «Про встановлення 
мораторію на відчуження нерухомого майна освітнього, соціально-
культурного, санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного 
призначення, яке перебуває у спільній власності територіальних громад 
Львівської області» (656-ПР від 18.11.2022).

5. Про лист голови ЛОО Національної спілки письменників України 
О. Дяка від 16.11.2022 № 66 (вх № 02-3064 від 17.11.2022) щодо нагородження 
Почесною відзнакою «80-річчя від дня створення Української Повстанської 
Армії».

6. Про затвердження узагальнених пропозицій щодо нагородження 
Почесною відзнакою «80-річчя від дня створення Української Повстанської 
Армії» (згідно з поданнями).

7. Про лист в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради А. Білоуса від 17.11.2022 № 93 щодо делегування 
представника до складу конкурсної комісії.

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: Взяти за основу порядок денний засідання.
ВИСТУПИВ: С. Шеремета.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Внести до порядку денного питання:
«3. Про інформацію щодо пропозицій до проєкту обласного бюджету 
Львівської області та профільних обласних програм на 2023 рік»
2.Наступні питання порядку денного продовжити згідно з нумерацією.
3. Внести до порядку денного питання:

«8. Проєкт рішення «Про необхідність заборони діяльності релігійних 
організацій (об’єднань) Української православної церкви (московського 
патріархату) на території Львівської області».

9. Про лист директора Комунального підприємства Львівської 
обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників 
національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних 
репресій «Доля» С. Шеремети від 24.11.2022 №159 (вх № 02-3183 від 
25.11.2022) щодо участі в урочистому перепохованні останків вояків УПА.

10. Про звернення М. Шишки від 24.11.2022 щодо сприяння у 
фінансуванні видання книги-путівника «Мандрівки Брідщиною та її 
околицями».

11. Про подання Львівського Крайового братства ветеранів 
національно-визвольної боротьби (ОУН-УПА) для нагородження 
Почесною відзнакою «80-річчя від дня створення Української 
Повстанської Армії».
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12. Про лист в.о. голови Львівського обласного товариства 
політичних в’язнів і репресованих О. Хомик від 25.11.2022 № 19 (вх № 02-
3194 від 25.11.2022) щодо нагородження Почесною відзнакою «80-річчя 
від дня створення Української Повстанської Армії».
4. Погодити порядок денний в цілому:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про лист начальника Львівської обласної військової адміністрації 

М. Козицького від 21.11.2022 № 5/23-10892/0/2-22-12 (вх № 02-3106 від 
21.11.2022) щодо виконання обласного бюджету Львівської області за 9 місяців 
2022 року.

3. Про інформацію щодо пропозицій до проєкту обласного бюджету 
Львівської області та профільних обласних програм на 2023 рік.

4. Про розгляд протокольного доручення за підсумками засідання президії 
Львівської обласної ради від 18 листопада 2022 року (№ ПДПвн-3 від 
22.11.2022).

5. Про депутатське звернення Т. Подвірного від 17.11.2022 № 462 (вх № Д-
17вн*-134 від 17.11.2022) щодо розгляду проєкту рішення «Про встановлення 
мораторію на відчуження нерухомого майна освітнього, соціально-
культурного, санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного 
призначення, яке перебуває у спільній власності територіальних громад 
Львівської області» (656-ПР від 18.11.2022).

6. Про лист голови ЛОО Національної спілки письменників України 
О. Дяка від 16.11.2022 № 66 (вх № 02-3064 від 17.11.2022) щодо нагородження 
Почесною відзнакою «80-річчя від дня створення Української Повстанської 
Армії».

7. Про затвердження узагальнених пропозицій щодо нагородження 
Почесною відзнакою «80-річчя від дня створення Української Повстанської 
Армії» (згідно з поданнями).

8. Проєкт рішення «Про необхідність заборони діяльності релігійних 
організацій (об’єднань) Української православної церкви (московського 
патріархату) на території Львівської області».

9. Про лист в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради А. Білоуса від 17.11.2022 № 93 щодо делегування 
представника до складу конкурсної комісії. 

10. Про лист директора Комунального підприємства Львівської обласної 
ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних 
змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій «Доля» С. Шеремети 
від 24.11.2022 №159 (вх № 02-3183 від 25.11.2022) щодо участі в урочистому 
перепохованні останків вояків УПА.

11. Про звернення М. Шишки від 24.11.2022 щодо сприяння у 
фінансуванні видання книги-путівника «Мандрівки Брідщиною та її 
околицями».
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12. Про подання Львівського Крайового братства ветеранів національно-
визвольної боротьби (ОУН-УПА) для нагородження Почесною відзнакою «80-
річчя від дня створення Української Повстанської Армії».

13 Про лист в.о. голови Львівського обласного товариства політичних 
в’язнів і репресованих О. Хомик від 25.11.2022 № 19 (вх № 02-3194 від 
25.11.2022) щодо нагородження Почесною відзнакою «80-річчя від дня 
створення Української Повстанської Армії».

14. Різне».

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

2. СЛУХАЛИ: Про лист начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького від 21.11.2022 № 5/23-10892/0/2-22-12 (вх № 02-
3106 від 21.11.2022) щодо виконання обласного бюджету Львівської області за 
9 місяців 2022 року.

Доповідають:
І. Собко – заступник начальника Львівської обласної військової 

адміністрації; 
О. Ілечко – начальник відділу фінансів освіти та культури департаменту 

фінансів Львівської обласної військової адміністрації;
Н. Дацко – начальник управління фінансів невиробничої сфери 

департаменту фінансів Львівської обласної військової адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома та врахування в роботі.

3. СЛУХАЛИ: Про інформацію щодо пропозицій до проєкту обласного 
бюджету Львівської області та профільних обласних програм на 2023 рік.

Доповідають:
І. Собко – заступник начальника Львівської обласної військової 

адміністрації; 
О. Ілечко – начальник відділу фінансів освіти та культури департаменту 

фінансів Львівської обласної військової адміністрації;
Н. Дацко – начальник управління фінансів невиробничої сфери 

департаменту фінансів Львівської обласної військової адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти інформацію до відома.
2. Рекомендувати Львівській обласній військовій адміністрації 

збільшити/передбачити видатки на фінансування у 2023 році Комплексної 
програми розвитку культури Львівщини на 2021-2025 роки від 23.02.2021 № 69 
(зі змінами), а саме:
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- напрям 1.4. «Підтримка музеїв області» завдання 1 «Створення 
пересувних інтерактивних музейних проєктів»;

- напрям 1.9. «Підтримка установ та закладів культури обласного 
підпорядкування» завдання 2 «Оновлення технічного обладнання» захід 1 
«Придбання сучасного технічного обладнання для установ та закладів»;

- напрям 1.10. «Підвищення кваліфікації працівників галузі культури» 
завдання 1 «Організація та проведення навчань, конференцій, тренінгів, 
семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників галузі культури»;

- доручити КЗ ЛОР «Львівський державний обласний центр народної 
творчості і культурно-освітньої роботи» організувати та проводити тренінги, 
семінари, майстер-класи, конференції для працівників культурної сфери 
територіальних громад Львівської області;

- започаткувати концертно-гастрольний проєкт пісень про сучасну війну, 
який реалізовувався б як в Україні, так і за кордоном;

- організувати конкурс серед театральних установ області щодо 
постановки вистави, приуроченої до 80-річчя від дня створення Української 
Повстанської Армії, для показу як в Україна, так і за кордоном;

3. Рекомендувати Львівській обласній військовій адміністрації у 2023 році 
в рамках Комплексної програми утвердження української мови на 2023 – 2026 
роки:

- передбачити фінансовий ресурс на виконання у 2023 році напрямів, 
завдань і заходів Комплексної програми утвердження української мови на 2023 
– 2026 роки в сумі 5 млн. грн;

- виконавцям Комплексної програми утвердження української мови на 
2023 – 2026 роки – департаменту культури, національностей та релігій, 
департаменту комунікацій та внутрішньої політики, департаменту освіти і 
науки, територіальним громадам, громадським організаціям – до 19 грудня 
2022 року напрацювати пропозиції щодо завдань і заходів та надати пропозиції 
щодо фінансового ресурсу на виконання Комплексної програми.

4. СЛУХАЛИ: Про розгляд протокольного доручення за підсумками 
засідання президії Львівської обласної ради від 18 листопада 2022 року 
(№ ПДПвн-3 від 22.11.2022).

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

5. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення Т. Подвірного від 17.11.2022 
№ 462 (вх № Д-17вн*-134 від 17.11.2022) щодо розгляду проєкту рішення «Про 
встановлення мораторію на відчуження нерухомого майна освітнього, 
соціально-культурного, санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-
спортивного призначення, яке перебуває у спільній власності територіальних 
громад Львівської області» (656-ПР від 18.11.2022).

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
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ВИРІШИЛИ: 
1. Розглянути зазначений проєкт рішення на черговому засіданні постійної 

комісії.
2. Запросити на розгляд зазначеного питання представників Управління 

майном спільної власності Львівської обласної ради (А. Білоус) та постійної 
комісії з питань комунального майна обласної ради (Р. Добош).

6. СЛУХАЛИ: Про лист голови ЛОО Національної спілки письменників 
України О. Дяка від 16.11.2022 № 66 (вх № 02-3064 від 17.11.2022) щодо 
нагородження Почесною відзнакою «80-річчя від дня створення Української 
Повстанської Армії».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати зазначене звернення та внести до узагальнених пропозицій 

нагородження Почесною відзнакою «80-річчя від дня створення Української 
Повстанської Армії».

2. За належністю інформувати комісію з питань нагород Львівської 
обласної ради про прийняте рішення.

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження узагальнених пропозицій щодо 
нагородження Почесною відзнакою «80-річчя від дня створення Української 
Повстанської Армії» (згідно з поданнями).

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримала ініціативу відзначити Почесною відзнакою «80-річчя від дня 

створення Української Повстанської Армії» учасників національно-визвольної 
боротьби українського народу, учасників сучасної російсько-української війни, 
а також державних, політичних, громадських, релігійних діячі, науковців, 
іноземних громадян та активних учасників українського державотворення, які 
своєю працею утверджують та розбудовують незалежну Україну, зміцнюють її 
обороноздатність:

1. АНТОНЯКА Юрія Тарасовича – голову Секретаріату Львівської 
обласної організації Конгресу Українських націоналістів; члена правління ГО 
«Пліч-о-пліч заради майбутнього»; член правління ГО «Громадська варта», 
громадського діяча;

2. БУНЯКА Степана Остаповича – депутата Львівської обласної ради, 
українського військового, командира мотопіхотного взводу мотопіхотного 
батальйону 24 ОМБр ЗСУ;

3. В’ЯТРОВИЧА Володимира Михайловича – українського науковця-
історика, публіциста, дослідника історії визвольного руху, громадського діяча. 
Доктора філософії. Депутата Верховної Ради України IX скликання;

4. ВИСОЧАНСЬКОГО Олега Ярославовича – українського військового, 
старшого лейтенанта Збройних сил України, директора КЗ ЛОР «Будинок 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_1920%E2%80%941950_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97
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воїна», представника Ради ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів у 
Львівській області;

5. ГЕМБАРУ Віктора Володимировича – українського співака, 
заслуженого артиста естрадного мистецтва України, лауреата Міжнародної 
літературної премії імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень», 
лауреата Міжнародної премії авторської пісні імені Василя Симоненка, лауреат 
Міжнародної літературно-мистецької премії імені Миколи Лисенка «Рапсодія»;

6. ГІДЕЯ Григорія Михайловича – учасника УПА;
7. ГНАТЕНКА Миколу Григорович – директор-художній керівник КЗ ЛОР 

«Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія 
Дрогобича»;

8. ГОЛОВКЕВИЧ Марію Миколаївну – завідувачку відділу історії музею 
«Дрогобиччина» історико-краєзнавчого музею міста Дрогобича Львівської 
області, журналістку  телерадіокомпанії «Алсет», секретаря-референта у 
Міжрегіональній Академії управління персоналом, волонтера, громадську 
діячку;

9. ГОРБАЧА Любомира Богдановича - голову громадської організації 
«Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять»;

10. ГОРИНЯ Миколу Миколайовича – українського громадсько-
політичного діяча;

11. ГРИЦЬКІВА Романа Ярославовича - українського історика та 
громадського діяча, дослідника 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;

12. ГУСАРА Юрія Володимировича – начальника КЗ ЛОР «Львівський 
державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв 
Крут»;

13. ЗАБІЛОГО Руслана Володимировича – українського історика, фахівця 
з історії ОУН-УПА, генерального директора Національного музею-меморіалу 
жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» у Львові;

14. ЗОЛОТУНА Ігоря Володимировича – голову громадської організації 
«Меморіал Південна Волинь»;

15. ІЛЬНИЦЬКОГО Василя Івановича – доктора історичних наук, 
професора, завідувача кафедри історії України Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка;

16. ІСЬКІВА Всеволода Петровича – історика, українського громадсько-
політичного діяча, фундатор Товариства української мови імені Шевченка;

17. КАЛИНЦЯ Ігоря Мироновича – поета і прозаїка, політв’язня і 
громадського діяча, почесного доктора Львівського національного 
університету імені Івана Франка, лауреата Національної премії України імені 
Тараса Шевченка; 

18. КОВАЛЬ Любу Володимирівну – старшу наукову співробітницю 
відділу відділу «Музей Визвольної боротьби України» КЗ ЛОР «Львівський 
історичний музей»;

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
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19. КОВАЛЬСЬКОГО Андрія Андрійовича – ветерана УПА, комбата, 
члена Львівського братства ветеранів імені Романа Шухевича;

20. КОРОЛЯ Олександра Васильовича – головного режисера КЗ ЛОР 
«Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія 
Дрогобича», члена Національної спілки театральних діячів України, режисера-
постановника драми «Нескорима» Т. Метика;

21. КОСІВА Михайла Васильовича – члена Національної спілки 
письменників України, народного депутата України першого демократичного 
скликання, заслуженого діяча мистецтв України;

22. КОЧЕРГІНУ Світлану Василівну – старшу наукову співробітницю 
відділу відділу «Музей Визвольної боротьби України» КЗ ЛОР «Львівський 
історичний музей»;

23. КРУКОВСЬКОГО Ореста Сергійовича – українського військового, 
старшого наукового співробітника відділу «Музей Визвольної боротьби 
України» КЗ ЛОР «Львівський історичний музей», історика, архівіста, 
фотографа, автор численних наукових статей з історії символіки, сфрагістики, 
прапорництва і фалеристики, співавтора альбому-каталогу «Українська 
фалеристика» із фондів львівського історичного музею;

24. КУЛИКА Миколу Васильовича – директора-художнього керівника КЗ 
ЛОР «Заслужена академічна капела України «Трембіта»;

25. КУЦЕНКА Владислава Олеговича – голову клубу військово-історичної 
реконструкції «Повстанець», військовослужбовця ЗСУ;

26. ЛУНЯ Петра Євгеновича – кандидата філологічних наук, викладача 
Львівського національного університету ім. І. Франка, фольклориста, 
дослідника українського національно-визвольного руху середини ХХ ст;

27. МАРИНОВИЧА Мирослава Франковича - громадського діяча, члена-
засновника правозахисної Української Гельсінської групи, колишнього 
політв’язня радянського режиму, засновника та голову амністійного руху в 
Україні, філософа, релігієзнавця, публіциста, проректора Українського 
Католицького Університету;

28. МЕТИКА Тараса Михайловича – громадського діяча, члена братства 
станиці ОУН-УПА у м. Дрогобичі, члена Національної спілки журналістів 
України, автора драми «Нескорима», присвяченої річниці створення 
Української Повстанської Армії;

29. ОНИЩУКА Ярослава Івановича – доктора історичних наук, доцента, 
завідувача кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки 
Львівського національного університету ім. І. Франка, члена Вченої ради 
історичного факультету та Обласної міжвідомчої комісії у справах увічнення 
пам'яті жертв воєн та політичних репресій Львівської обласної державної 
адміністрації;

30. ПАРУБІЯ Володимира Івановича – голову проводу Львівського 
Крайового Братства ветеранів національно-визвольної боротьби, директора КЗ 
ЛОР «Львівський обласний будинок учителя»; 

31. ПЕТРУЩАКА Миколу Якимовича – станичного Самбірської станиці 
Всеукраїнського братства вояків УПА ім. Генерала Чупринки-Шухевича;
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32. ПОДОБЄДА Павла Костянтиновича – голову правління благодійного 
фонду «Героїка»; керівника відділу Інституту національної пам’яті, 
військовослужбовця ЗСУ;

33. ПОСІВНИЧА Миколу Романовичу – українського історика і 
громадського діяч, кандидата історичних наук, члена редакційної колегії 
наукового збірника «Український визвольний рух», редакційної ради «Літопис 
УПА»;

34. РОМАНЮКА Михайла Васильовича – українського історика та 
громадського діяча, кандидата історичних наук, завідувача відділу новітньої 
історії Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, 
головного редактора видавництва «Літопис УПА»;

35. САВЧАКА Василя Миколайовича - директора-головного редактора 
видавничого центру «Пам’ять»;

36. СЕРЕДУ Володимира Миколайовича – громадського діяча, голову 
Об'єднання товариств депортованих українців «Закерзоння», першого голову 
Львівського регіонального суспільно-культурного товариства «Надсяння»;

37. СИМЧИЧА Мирослава Васильовича – українського військового та 
громадського діяча, сотенного УПА, політв’язня, який 32 роки провів у 
радянських концтаборах. Кавалера орденів «Свободи» та «За заслуги», 
почесного громадянин Коломиї та Львова. Героя України;

38. СОБОЛЕВСЬКОГО Анатолія Пантелеймоновича – член правління 
громадської організації «Меморіал Південна Волинь»

39. СОДОМОРУ Андрія  Олександровича – члена Національної спілки 
письменників України, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, 
почесного громадянина Львова;

40. СОЛЯРА Ігоря Ярославовича – директора Інституту українознавства 
імені Івана Крип’якевича НАН України, доктора історичних наук;

41. СТЕПАНИШИНА Володимира Івановича – голову громадської 
організації «Сурми звитяги», громадського діяча;

42. СТЕФАНИШИНА Ігоря Богдановича – заступника голови громадської 
організації «Сурми звитяги», громадського діяча;

43. ТРИЛЬОВСЬКУ (ШУХЕВИЧ) Марію-Софію Романівну – доньку 
Головного командира УПА Романа Шухевича;

44. ТРОХИМЧУКА Степана Васильовича – голові Львівського обласного 
відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів; 

45. ФЕДЧУКА Юрія Георгійовича – провідного майстра сцени, актора КЗ 
ЛОР «Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія 
Дрогобича»;

46. ФРАНКА Петра Михайловича – почесного голову Всеукраїнського 
Товариства політичних в'язнів і репресованих, дослідника, письменника, 
редактора, громадського діяча;

47. ХАРЧУКА Володимира Володимировича – заступник директора з 
пошукової роботи КП ЛОР з питань здійснення пошуку поховань учасників 
національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних 
репресій «Доля», члена громадської організації «Українські меморіали»;

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2'%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2'%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
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48. ЦИБУЛЬСЬКУ Надію Андріївну – провідну майстриню сцени, акторку 
КЗ ЛОР «Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. 
Юрія Дрогобича», Народну артистку України;

49. ЮХНОВСЬКОГО Ігоря Рафаїловича – голову Українського інституту 
національної пам’яті 2006-2010 років, українського фізика-теоретика, 
громадського та політичного діяча, доктора фізико-математичних наук, 
професора, академіка НАН України, народного депутата України І–IV 
скликань, почесного громадянина Львова, Героя України.

2. Підтримати звернення щодо нагородження Почесною відзнакою «80-
річчя від дня створення Української Повстанської Армії», а саме:

- лист голови правління ГО «Львівське обласне братство ветеранів імені 
генерала Романа Шухевича» Н. Грицишин (вх № 02-2356 від 16.09.2022);

- лист заступника голови правління ГО «Львівське обласне братство 
ветеранів імені генерала Романа Шухевича» Л. Супрун (вх № 02-2358 від 
16.09.2022);

- лист голови правління ГО «Львівське обласне братство ветеранів імені 
генерала Романа Шухевича» Н. Грицишин (вх № 02-2357 від 16.09.2022);

- лист голови ГО «Львівська обласна спілка політичних в’язнів України» 
С. Яхницького від 12.10.2022 № 10 (вх № 02-2685 від 17.10.2022);

- лист голови ЛОО Національної спілки письменників України О. Дяка 
від 16.11.2022 № 66 (вх № 02-3064 від 17.11.2022);

- лист в.о. голови Львівського обласного товариства політичних в’язнів і 
репресованих О. Хомик від 25.11.2022 № 19 (вх № 02-3194 від 25.11.2022).

- подання Львівського Крайового братства ветеранів національно-
визвольної боротьби (ОУН-УПА).

3. Рекомендувати комісії з питань нагород обласної ради у разі подання 
більшої кількості кандидатів на нагородження Почесною відзнакою «80-річчя 
від дня створення Української Повстанської Армії» ніж передбачено, 
відзначити достойних кандидатів подяками і грамотами Львівської обласної 
ради.

8. СЛУХАЛИ: Проєкт рішення «Про необхідність заборони діяльності 
релігійних організацій (об’єднань) Української православної церкви 
(московського патріархату) на території Львівської області».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати проєкт рішення «Про необхідність заборони діяльності 

релігійних організацій (об’єднань) Української православної церкви 
(московського патріархату) на території Львівської області».

2. Доручити апарату обласної ради оприлюднити на офіційному вебсайті 
та винести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення «Про необхідність 
заборони діяльності релігійних організацій (об’єднань) Української 
православної церкви (московського патріархату) на території Львівської 
області».

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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9. СЛУХАЛИ: Про лист в. о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради А. Білоуса від 17.11.2022 № 93 щодо 
делегування представника до складу конкурсної комісії.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Делегувати до складу комісії з конкурсного добору 

керівника комунального закладу Львівської обласної ради Шеремету 
Святослава Петровича.

10. СЛУХАЛИ: Про лист директора Комунального підприємства 
Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників 
національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних 
репресій «Доля» С. Шеремети від 24.11.2022 №159 (вх № 02-3183 від 
25.11.2022) щодо участі в урочистому перепохованні останків вояків УПА.

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

11. СЛУХАЛИ: Про звернення М. Шишки від 24.11.2022 щодо сприяння 
у фінансуванні видання книги-путівника «Мандрівки Брідщиною та її 
околицями».

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

розгляду можливості надання фінансової підтримки для видання книги-
путівника «Мандрівки Брідщиною та її околицями» в рамках Регіональної 
програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 
суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 роки.

2. Інформувати заявника про прийняте рішення.

12. СЛУХАЛИ: Про подання Львівського Крайового братства ветеранів 
національно-визвольної боротьби (ОУН-УПА) для нагородження Почесною 
відзнакою «80-річчя від дня створення Української Повстанської Армії».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначене звернення та внести до узагальнених пропозицій 

нагородження Почесною відзнакою «80-річчя від дня створення Української 
Повстанської Армії».

2. За належністю інформувати комісію з питань нагород Львівської 
обласної ради про прийняте рішення.
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13. СЛУХАЛИ: Про лист в.о. голови Львівського обласного товариства 
політичних в’язнів і репресованих О. Хомик від 25.11.2022 № 19 (вх № 02-3194 
від 25.11.2022) щодо нагородження Почесною відзнакою «80-річчя від дня 
створення Української Повстанської Армії».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначене звернення та внести до узагальнених пропозицій 

нагородження Почесною відзнакою «80-річчя від дня створення Української 
Повстанської Армії».

2. За належністю інформувати комісію з питань нагород Львівської 
обласної ради про прийняте рішення.

14. СЛУХАЛИ: Різне:
- Постанова ВРУ «Про Звернення Верховної Ради України до міжнародних 

організацій та парламентів держав світу щодо визнання Голодомору 1932 – 
1933 років в Україні геноцидом Українського народу» № 2740-ІХ від 
16.11.2022.

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

Голова постійної комісії          Святослав ШЕРЕМЕТА

Секретар постійної комісії Тетяна ПИСЬМЕННА


