
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань культури, 
інформаційної політики та промоції

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 39

15.02.2023 року каб. 332
11.00 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 розпорядження начальника Львівської обласної військової 

адміністрації М. Козицького від 08.12.2022 № 697/0/5-22 ВА «Про внесення змін 
до Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021 - 2025 роки».

3 Про розпорядження начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького від 14.12.2022 № 722/0/5-22 ВА «Про внесення змін 
до Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Львівській області на 2021 - 2025 роки та 
показників обласного бюджету у 2022 році».

4. Про лист-відповідь заступника начальника Львівської обласної військової 
адміністрації І. Собка від 08.02.2023 № 02-296 щодо надання рекомендацій до 
профільних програм.

5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.11.2020 № 1108 «Про 
обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та 
архітектури».

5.1. Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 
19.11.2020 № 1108 «Про обласну премію в галузі культури, літератури, 
мистецтва, журналістики та архітектури».

6. Про лист-відповідь директора Інститут українознавства імені 
І. Крип’якевича НАН України І. Соляра від 09.02.2023 № 141/46 (вх № 02-317 від 
10.02.2023) щодо надання експертної оцінки та пропозицій до проєкту рішення 
«Про відзначення пам’ятних історичних дат та ювілеїв визначних особистостей 
на території Львівської області у 2023 році».

7. Про проєкт рішення «Про відзначення пам’ятних історичних дат та 
ювілеїв визначних особистостей на території Львівської області у 2023 році».

8. Про лист-відповідь директора Інститут українознавства імені 
І. Крип’якевича НАН України І. Соляра від 09.02.2023 № 141/47 (вх № 02-318 від 
10.02.2023) щодо надання експертної оцінки до проєкту рішення «Про 
проголошення 2023 року Роком Наукового товариства імені Шевченка».

9. Про лист-відповідь директора Інститут українознавства імені 
І. Крип’якевича НАН України І. Соляра від 09.02.2023 № 141/48 (вх № 02-319 від 
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10.02.2023) щодо надання експертної оцінки до проєкту рішення «Про 
проголошення 2023 року Роком Івана Боберського».

10. Про лист-відповідь Сокальського міського голови С. Касяна від 
05.01.2023 № 48/02-37 (вх № 02-290 від 08.02.2023) щодо розгляду колективного 
звернення мешканців с. Первятичі.

11. Про діяльність комунальних закладів Львівської обласної ради в галузі 
культури.

12. Різне.

Голова постійної комісії                               Святослав ШЕРЕМЕТА


