
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань культури, 
інформаційної політики та промоції

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 28
31.05.2022 року каб. 332
10.00 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 діяльність православних церков московського патріархату на 

території Львівщини.
3. Про внесення змін до Програми відновлення, збереження 

національної пам'яті та протокольних заходів на 2021-2025 роки.
4. Про лист голови постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій 

обласної ради І. Герус від 23.05.2022 № К111вн-16 щодо розгляду та погодження 
проєкту рішення «Про обласну премію імені Героя України Степана Бандери». 

5. 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 13.05.2022 № 54 (вх № 02-1421 від 
13.05.2022) щодо стану фінансування КП ЛОР «Доля» у 2022 році.

6. Про лист директора КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей 
«Бойківщина» Р. Данчин від 24.05.2022 № 56 (вх № 02-1474 від 26.05.2022) щодо 
створення на базі КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» (м. Львів-Винники) 
окремого відділу «Історико-етнографічний музей «Бойківщина» у місті 
Самборі».

7. Про лист керівника ГО «Українська народна самооборона» 
Д. Ферцович від 19.05.2022 № 132 (вх № 02-1445 від 20.05.2022) щодо діяльності 
релігійних громад.

8. Про лист голови ради ВГО «Об’єднання добровольців» О. Живко від 
18.05.2022 № 69-05 (вх № 02-1431 від 18.05.2022) щодо розміщення біг-бордів та 
сіті-лайтів.

9. Про звернення О. Басистюка від 19.05.2022 № БА-14028825 (вх 
№ 01-Б-491 від 23.05.2022) щодо проведення аналізу реєстрів пам’яток місцевого 
значення.

10. Про лист-відповідь директора департаменту з питань культури, 
національностей та релігій Львівської обласної військової адміністрації 
І. Гаврилюк від 26.05.2022 (вх № 02-1479 від 26.05.2022) щодо виділення коштів 
для проведення ремонтно-будівельних робіт.

11. Різне.

Голова постійної комісії                               Святослав ШЕРЕМЕТА


