
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань культури, 
інформаційної політики та промоції

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 24

22.02.2022 року каб. 307
14.00 год

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

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про слухання звітів щодо виконання обласних цільових програм за 

2021 рік:
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. 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».

4. 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.

5. Про лист генерального директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац 
мистецтв» Ю. Візняка від 14.02.2022 № 160/1-5/2 (вх № 02-986 від 17.02.2022) 
щодо виділення додаткового фінансування для капітального ремонту ліфтової 
шахти та встановлення вантажопасажирського ліфта.

6. Про лист генерального директора КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац 
мистецтв» Ю. Візняка від 16.02.2022 № 164/1-5 (вх № 02-964 від 17.02.2022) 
щодо сприяння видання книги З. Филипчука «Різдво у пустині».

7. Про лист голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку обласної ради В. Квурта від 18.02.2022 № К101вн-4 щодо 
виділення коштів для проведення заходів з нагоди 120-річчя Дому Франка.

8. 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.

9. Різне.

Голова постійної комісії                             Святослав ШЕРЕМЕТА
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