
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань культури, 
інформаційної політики та промоції

ПРОТОКОЛ № 22
від 1 лютого 2022 року

каб. 307
                     

Засідання розпочалося о 11.00 в режимі ZOOM-конференції
Засідання закінчилось о 13.30

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

Запрошені: 
А. Годик – перший заступник голови Львівської обласної державної 

адміністрації, 
І. Собко – заступник голови Львівської обласної державної адміністрації; 
С. Куйбіда – директор департаменту економічної політики Львівської 

обласної державної адміністрації;
Д. Посипанко – директор департаменту комунікацій та внутрішньої 

політики Львівської обласної державної адміністрації; 
І. Гаврилюк – директор департаменту з питань культури, національностей 

та релігій Львівської обласної державної адміністрації;
М. Христинич – громадська діячка; помічник депутата обласної ради;
П. Черник – помічник депутата обласної ради;
Представники прес-служби Львівської обласної ради та Львівської 

обласної державної адміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про розгляд пункту 6 протокольного доручення за підсумками 

апаратної наради в голови обласної ради від 24.01.2022 (вн. №ПДВн-1 від 
26.01.2022) щодо опрацювання звітів про виконання обласних цільових 
програм за 2021 рік.

3. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації А. Годика від 19.01.2022 № 5/23-606/0/2-22/1-11 (вх № 02-406 від 
24.01.2022) щодо надання інформації.
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4. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації А. Годика від 26.01.2022 № 5/23-832/0/2-22/1-11 (вх № 02-497 від 
27.01.2022) щодо виконання обласних цільових програм у 2021 році.
Блок: Культура

5. Про лист генерального директора-художнього керівника Національного 
академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької 
А. Мацяка від 16.12.2021 № 647 (вх № 02-8509 від 16.12.2021) щодо підтримки 
українсько-білоруського проєкту «Постановка вистави «Ідилія» за твором 
драматурга Вінцента Дуніна-Марцинкевича.

6. Про лист генерального директора-художнього керівника Національного 
академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької 
А. Мацяка від 19.01.2022 № 37 (вх № 02-363 від 20.01.2022) щодо 
інформаційної та фінансової підтримки проєкту «Для дітей Криму з любов’ю». 

7.  Про депутатське звернення І. Герус від 21.12.2021 № Д-17вн-533 щодо 
виділення коштів для організації вистави у КЗ ЛОР «Львівський академічний 
обласний театр ляльок».

8. Про лист директора Львівського національного літературно-
меморіального музею Івана Франка Б. Тихолоза від 30.12.2021 № 273 (вх № 02-
54 від 04.01.2022) щодо виділення фінансового ресурсу для відзначення 120-
річчя Дому Франка.

9. Про лист голови ГО «Мистецький Несвіт» Ю. Соловей від 16.12.2021 
№ 02-8517 щодо фінансової підтримки виставки творів мистецтв 
«Перезавантаження».

10. Про лист голови громадської організації «Майбутнє Опілля» 
С. Микитіва вх № 02-8666 від 22.12.2021 щодо фінансової підтримки та 
сприяння у проведенні фестивалю «Медова забава» у 2022 році.

11. Про лист т.в.о. голови громадської спілки «Світова федерація 
українських Лемківських об’єднань» Б. Сиванича від 16.12.2021 № 12/16 (вх 
№ 02-8549 від 20.12.2021) щодо виділення коштів для проведення VII Конгресу 
громадської спілки «Світова федерація українських Лемківських об’єднань» у 
Сербії.

12. Про лист засновниці Міжнародного форуму «Золотий мольберт 
слідами Кир Андрея» (БО «Благодійний фонд «Львівська дитяча галерея») 
О. Михайлюк від 20.12.2021 № 02-8554 щодо фінансової підтримки ХХ 
ювілейного Міжнародного форуму «Золотий мольберт слідами Кир Андрея».

13. Про лист Архиєпископа і Митрополита Львівського Ігоря (Курія 
Львівської Архиєпархії УГКЦ) від 29.12.2021 № 21/1906 (вх № 02-8823 від 
29.12.2021) щодо фінансової підтримки ХХ ювілейного Міжнародного форуму 
«Золотий мольберт слідами Кир Андрея».

14. Про лист директора благодійної організації «Фундація – «Андрей» 
М. Перуна від 05.01.2022 (вх № 02-352 від 20.01.2022) щодо фінансової 
підтримки для реалізації проєктів у 2022 році.
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15. Про лист голови ГО «Кримськотатарський культурний центр 
«Кримський дім у Львові» Х. Халілова від 14.01.2022 № 01 (вх № 02-274 від 
18.01.2022) щодо фінансової підтримки проєкту «InCognito: intro» у 2022 році.

16. Про лист постійного Представника Президента України в 
Автономній Республіці Крим А. Кориневича від 14.01.2022 № 56/01/01-06-22 
(вх № 02-228 від 17.01.2022) щодо фінансової підтримки проєкту «InCognito: 
intro», ініційованого ГО ККЦ «Кримський дім у Львові».

17. Про лист директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Львівський 
академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича» 
М. Гнатенка від 17.01.2022 № 09 (вх № 02-284 від 18.01.2022) щодо виділення 
коштів для реалізації проєкту «Театр для всіх».

18. Про звернення І. Левицького від 23.11.2021 (вх № 01-Л-2430 від 
17.12.2021) щодо фінансової підтримки проєкут «Рідна мова над світом співає».

19. Про лист голови Львівського обласного відділення Національної 
хореографічної спілки України П. Харісова від 23.12.2021 № 08/12 (вх № 02-
8702 від 23.12.2021) щодо фінансової підтримки для реалізації заходів.

20. Про лист директора ГО «Сурми звитяги» В. Степанишина від 
27.12.2021 № 5/12 (вх № 02-8796 від 28.12.2021) щодо сприяння у виділенні 
коштів для проведення фестивалю «Сурми звитяги» у 2022 році.

21. Про лист голови всеукраїнської громадської молодіжної організації 
«Молодіжний рух «Здорова Україна» С. Липовського від 22.12.2021 № 152 (вх 
№ 02-8741 від 28.12.2021) щодо сприяння у реалізації проєкту «Онлайн 3D-
виставки «Львів очима дітей».

22. Про лист голови благодійної організації «Благодійний фонд родини 
Грицаків» Л. Грицака від 22.12.2021 № 18 (вх № 02-8773 від 28.12.2021) щодо 
сприяння у проведенні та співфінансуванні другого всеукраїнського фестивалю 
історичної пісні та поезії «Шабелина 2022» у с. Воля Якубова (Додаток: 
Протокол про наміри співпраці та партнерства).

23. Про лист голови ГОІ «Святий Юрій» Р. Гунди від 29.12.2021 
№ 29/12 (вх № 02-9 від 04.01.2022) щодо проведення мистецького проєкту в 
рамках фестивалю «Пісні часу війни».

24. Про лист голови Львівського крайового Ставропігійського 
Братства Святого апостола Андрія Первозваного о. д. Юрія Федіва від 
16.12.2021 № 50 (вх № 02-8722 від 24.12.2021) щодо виділення коштів для 
організації проведення ювілейного 25-го Фестивалю «Прощання з колядою».

25. Про лист голови Львівського крайового Ставропігійського 
Братства Святого апостола Андрія Первозваного о.д. Юрія Федіва від 
16.12.2021 № 51 (вх № 02-8721 від 24.12.2021) щодо виділення коштів для 
організації проведення в 2022 році Ставропігіон-Фесту. 

26. Про депутатське звернення Т. Подвірного від 27.12.2021 № 349 (Д-
17вн-539 від 28.12.2021) щодо закупівлі книг про Євгена Коновальця в рамках 
відзначення у 2022 році 80-річчя створення УПА для поповнення бібліотечних 
фондів УТОС, спеціалізованих закладів освіти, бібліотек.
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27. Про депутатське звернення Т. Подвірного від 27.12.2021 № 348 (Д-
17вн-538 від 28.12.2021) щодо закупівлі книг для поповнення бібліотечних 
фондів закладів освіти, бібліотек та інших просвітницьких закладів в рамках 
відзначення у 2022 році 80-річчя створення УПА.

28. Про лист І. Новаківської-Матковської від 21.12.2021 (вх № 01-Н-
2438 від 21.12.2021) щодо проголошення 2022 року Роком Олекси 
Новаківського та передбачення заходів з нагоди 150-річчя від дня народження 
митця (повторно).

29. Про лист народного художника України, академіка Національної 
академії мистецтв України Л. Медвідя від 17.12.2021 (вх № 01-М-2429 від 
17.12.2021) щодо надання пропозицій з нагоди 150-річчя від дня народження 
Олекси Новаківського.

30. Про депутатське звернення народного депутата України 
Я. Дубневича від 23.12.2021 № 46/1-321 (вх № 02-8725 від 28.12.2021) щодо 
відзначення 150-річчя від дня народження Олекси Новаківського.

31. Про лист Архиєпископа і Митрополита Львівського Ігоря Возьняка 
(Курія Львівської Архиєпархії УГКЦ) від 18.11.2021 № 21/1725 (вх № 02-8760 
від 28.12.2021) щодо проголошення 2022 року Роком Архиєпископа 
Володимира Стернюка.

32. Про лист заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації І. Собка від 13.01.2021 № 5Ґ/35-299/0/2-22/6-23 (вх № 02-190 від 
13.01.2022) щодо розгляду звернення Архиєпископа і Митрополита 
Львівського Ігоря Возьняка.

33. Про листи голови Золочівської районної ради О. Кавецького від 
17.12.2021 № 03-15/656; 13.12.2021 № 03-15/644 (вх № 02-8580 від 20.12.2021; 
№ 02-8615 від 21.12.2021) щодо проголошення 2022 року Роком Данила 
Танячкевича.

34. Про лист голови Чернівецької обласної ради О. Бойка від 
24.12.2021 № 01-12/40-1745 (вх № 02-8752 від 28.12.2021) щодо проголошення 
2022 року Роком української класичної та духовної музики.

35. Про лист генерального директора-художнього керівника 
Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії 
Заньковецької А. Мацяка від 19.01.2022 № 40 (вх № 02-362 від 20.01.2022) 
щодо фінансового сприяння для ремонтних робіт даху та фасаду театру.

36. Про листи директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» 
І. Тимця від 16.12.2021 № 169  (вх № 02-8511 від 16.12.2021); від 25.01.2022 
№ 16 (вх № 02-469 від 26.01.2022) щодо внесення змін до штатного розпису 
комунального закладу.

37. Про лист директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» І. 
Тимця від 21.01.2022 № 7 (вх № 02-378 від 21.01.2022) щодо виділення коштів 
для виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення 
протиаварійного ремонту будівлі палацу Балів у с. Тулиголове Львівського 
району Львівської області.
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38. Про лист директора КЗ ЛОР АДІКЗ «Нагуєвичі» Б. Лазорака від 
20.12.2021 № 249 (вх № 02-8582 від 20.12.2021) щодо виділених коштів для 
проведення ремонтно-будівельних робіт у КЗ ЛОР АДІКЗ «Нагуєвичі».

39. Про лист в.о. директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Заслужена 
академічна капела України «Трембіта» М. Кулика від 17.01.2022 № 07 (вх № 02-
337 від 20.01.2022) щодо виділення колективу бюджетних асигнувань у 
2022 році.

40. Про лист-відповідь директора департаменту з питань культури, 
національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації 
І. Гаврилюк від 20.01.2022 № 23-130/0/2-22 (вх № 02-386 від 21.01.2022) щодо 
погодження змін до штатного розпису.

41. Про лист начальника відділу з питань культури Золочівської 
міської ради М. Квас від 16.12.2021 № 204 (вх № 02-8546 від 20.12.2021) щодо 
передбачення коштів для фінансування проєкту «Капітальний ремонт частини 
даху Золочівського Палацу культури».

42. Про лист начальника відділу з питань культури Золочівської 
міської ради М. Квас від 16.12.2021 № 201 (вх № 02-8545 від 20.12.2021) щодо 
виділення коштів для фінансування проєкту «Реконструкція криївки воїнам 
УПА з облаштуванням прилеглої території поблизу села Гавареччина 
Золочівського району».

43. Про лист голови постійної комісії з питань історико-культурної 
спадщини та туризму І. Щурка від 30.12.2021 № К113вн-105 щодо підтримки 
культурно-мистецького проєкту з відзначення у 2022 році 130-річчя від дня 
народження Ярослава Пастернака.

44. Про лист директора-художнього керівника Львівського 
академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса О. Цьони від 25.01.2022 
№ 6 (вх № 02-470 від 26.01.2022) щодо передачі приміщень (3 та 4 поверхи) за 
адресою: вул. Л. Курбаса, 3 в користування театру імені Леся Курбаса.

Блок: Внутрішня політика
45. Про лист заступника директора департаменту комунікацій та 

внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації Ю. Горуна 
від 10.01.2022 № 14-3005/0/2-22 (вх № 02-111 від 10.01.2022) щодо внесення 
змін до Положення про Обласну премію імені Героя України Степана Бандери.

46. Про лист першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації А. Годика від 30.12.2021 № 5/23-15139/0/2-21/1-14.2.2 
(вх № 02-8846 від 30.12.2021) щодо виконання рішення обласної ради від 
07.10.2021 № 228.

47. Про розгляд пункту 15 протокольного доручення від 29.12.2021 
№ПДВн-115 за підсумками Х чергової сесії від 23 грудня 2021 року щодо 
внесення змін до обласного бюджету Львівської області на 2022 рік, в частині 
збільшення фінансового ресурсу Програми відновлення, збереження 
національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки для 
виготовлення і встановлення у 2022 році пам’ятників, пам’ятних знаків та 
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спорудження меморіалів на місцях поховань учасників національно-визвольної 
боротьби, жертв воєн та політичних репресій.

48. Про депутатський запит О. Панькевича від 30.12.2021 № Д/з-16вн-
64 щодо відновлення Програми встановлення пам’ятних знаків на місцях 
поховань Борців за волю України у 80-у річницю створення УПА.

49. Про лист-відповідь заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації Ю. Бучка від 18.01.2022 № 5/23-564/0/2-22/7-16 (вх 
№ 02-295 від 19.01.2021) щодо депутатського запиту.

50. Про депутатське звернення народного депутата України 
М. Цимбалюка від 21.12.2021 № 21/21-12-901-2 (вх № 02-8808 від 29.12.2021) 
щодо розгляду звернень голови ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» 
Л. Горбача.

51. Про лист голови ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» 
Л. Горбача від 16.12.2021 № 2 (вх № 02-8529 від 17.12.2021) щодо передбачення 
фінансування для проведення заходів Товариством у 2022 році.

52. Про лист голови ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» 
Л. Горбача від 15.12.2021 № 34 (вх № 02-8528 від 17.12.2021) щодо 
передбачення коштів для проведення пошуку, ексгумації і перепоховання 
останків жертв війн, визвольної боротьби та політичних репресій.

53. Про лист начальника Національної академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного П. Ткачука від 13.01.2022 № 126 (вх № 02-
192 від 13.01.2021) щодо виділення коштів для виготовлення та встановлення 
пам’ятника Петрові Сагайдачному.

54. Про звернення А. Колтун від 28.12.2021 (вх № 01-К-2453 від 
28.12.2021) щодо встановлення монумента-пам’ятника в с. Черепин 
Давидівської ТГ. 

55. Про лист-відповідь першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації А. Годика від 13.01.2022 № 5/23-338/0/2-22/1-14.2.1 (вх 
№ 02-200 від 14.01.2022) щодо розгляду листа І. Гавришкевича.

Блок: Різне
56. Про лист голови Тернопільської обласної ради М. Головка від 

30.12.2021 № 02-1969 (вх № 02-8835 від 30.12.2021) щодо звернення депутатів 
Тернопільської обласної ради до Президента України, Голови Верховної Ради 
України, народних депутатів України, обласних рад України щодо введення 
додаткових правил і заходів у зв’язку з вшануванням жертв Голодоморів».

57. Про лист голови ГО «Очевидно» Р. Пашка від 24.01.2022 № 01-09/5 
(вх № 02-428 від 25.01.2022) щодо встановлення інформаційної таблички.

58. Про лист голови Організації українських націоналістів Б. Червака 
від 24.11.2021 № 578 (вх № 02-8152 від 01.12.2021) щодо відзначення 
нагородами Львівської обласної ради «30 років незалежності України».

59. Про лист в.о. директора КЗ ЛОР «Адміністрація історико-
культурного заповідника «Древній Звенигород» Н. Войцещук від 17.01.2022 
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№ 01-06 (вх № 02-298 від 19.01.2022) щодо проведення археологічних 
досліджень.

60. Про лист-відповідь першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації А. Годика від 30.12.2021 № ЗВГ-ВИХ-2733/0/21 (вх 
№ 02-8847 від 30.12.2021) щодо розгляду заяви Є. Шуптара.

61. Про лист-відповідь першого заступника міністра культури та 
інформаційної політики України Р. Карандєєва від 24.12.2021 № 15488/4.10.9 
(вх № 02-8729 від 28.12.2021) щодо розгляду звернення обласної ради про 
фінансування з державного бюджету КЗ ДМР «Заслужений Прикарпатський 
ансамбль пісні і танцю України «Верховина».

62. Про лист в.о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради Т. Зозулі від 29.12.2021 № 2044 (вх № 02-8818 від 
29.12.2021) щодо розгляду звернення директора капели бандуристів «Карпати» 
УТОС Р. Кота.

63. Про лист в.о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради Т. Зозулі від 29.12.2021 № 2046 (вх № 02-8819 від 
29.12.2021) щодо розгляду звернення директора КЗ ЛОР «Історико-
краєзнавчий музей» І. Тимця.

64. Про лист-відповідь секретаря Пустомитівської міської ради 
Т. Салагая від 14.12.2021 № 02-08/28/3 (вх № 02-8681 від 22.12.2021) щодо 
надання інформації.

65. Про лист Стрийського міського голови О. Канівця від 31.12.2021 
№3.20/4775 (вх № 02-85 від 05.01.2022) щодо заборони перезахоронення 
останків.

66. Про лист І. Данацко від 13.12.2021 (вх № 01-Л-2427 від 16.12.2021) 
щодо надання пропозиції.

67. Про лист О. Лук’яненка від 20.01.2022 № 01-Л-65 щодо 
інформування.

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:
68. Про лист директора департаменту комунікацій та внутрішньої політики 

Львівської обласної державної адміністрації Д. Посипанка від 27.01.2022 № 14-
3043/0/2-22 (вх № 02-518 від 27.01.2022) щодо переліку уточнених заходів.

69. Про лист-відповідь директора департаменту з питань культури, 
національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації 
І. Гаврилюк від 27.01.2022 № 23-194/0/2-22 (вх № 02-514 від 27.01.2022) щодо 
розгляду звернення директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» І. Тимця.

70. Про лист І. Новаківської-Матковської від 27.01.2022 (вх № 01-Н-122 
від 27.01.2022) щодо заходів з нагоди відзначення 150-річчя від дня народження 
митця Олекси Новаківського.
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71. Про лист голови постійної комісії з питань історико-культурної 
спадщини та туризму обласної ради І. Щурка від 28.01.2022 № К113вн-2 щодо 
розгляду листа народного депутата України М. Цимбалюка (вх № 02-8808 від 
29.12.2021).

72. Про лист голови постійної комісії з питань історико-культурної 
спадщини та туризму обласної ради І. Щурка від 28.01.2022 № К113вн-3 щодо 
розгляду листа голови ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» 
Л. Горбача від 15.12.2021 № 34 (вх № 02-8528 від 17.12.2021).

73. Про депутатське звернення С. Риботицької від 28.01.2022 № Д-17вн-10 
щодо розгляду звернення А. Колтун від 28.12.2021 (вх № 01-К-2453 від 
28.12.2021).

74. Про колективне звернення, ініційоване головою громадської 
організації «Золочівське районне громадсько-патріотичне об’єднання 
«Український Чин» О. Сидоровичем від 27.01.2022 № 71 (вх № 02-531 від 
28.01.2022) щодо сприяння у виділенні коштів для завершення робіт зі 
створення історико-меморіального музею К. Трильовського на Львівщині.

75. Про лист голови Тернопільської обласної ради М. Головка від 
29.12.2021 № 02-1951 (вх № 02-8802 від 29.12.2021) щодо звернення депутатів 
Тернопільської обласної ради до Міністерства культури та інформаційної 
політики України, Державного агентства України з питань кіно щодо 
неприпустимості державного фінансування виробництва фільму, який 
принижує людську гідність і ображає почуття християн».

76. Про колективне звернення ЛОО «Національна спілка художників 
України» від 24.01.2022 (вх № 02-596; 02-590 від 31.01.2022) щодо щодо 
внесення змін до Постанови КМУ № 1209 від 10.11.2021 (зниження тарифів).

77. Про стан фінансування закладів культури у 2022 році.
78. Про лист директора-художнього керівника КЗ ЛОР «Львівський 

академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича» 
М. Гнатенка від 01.02.2022 № 14 (вх № 02-640 від 01.02.2022) щодо виділення 
коштів для реалізації проєкту в рамках відзначення у 2022 році 80-річчя 
створення Української повстанської армії.

79. Про ситуацію, яка склалася в нічному клубі «Спліт» у м. Львові з 
дотримання мораторію на російський культурний продукт, що діє на 
Львівщини з 2018 року.

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

2. СЛУХАЛИ: Про розгляд пункту 6 протокольного доручення за 
підсумками апаратної наради в голови обласної ради від 24.01.2022 (вн. 
№ПДВн-1 від 26.01.2022) щодо опрацювання звітів про виконання обласних 
цільових програм за 2021 рік.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
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1. Розглянути та доопрацювати звіти в робочому порядку.
2. Заслухати на сесії обласної ради звіти щодо виконання у 2021 році 

профільних програм, а саме:
 Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 

роки;
 Програми відновлення, збереження національної пам’яті та 

протокольних заходів на 2021 – 2025 роки;
 Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного простору та 

громадянського суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 роки.
3. Інформувати за належністю голову обласної ради про прийняте рішення.

3. СЛУХАЛИ: Про лист першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації А. Годика від 19.01.2022 № 5/23-606/0/2-22/1-11 (вх 
№ 02-406 від 24.01.2022) щодо надання інформації.

Доповідають: І. Гаврилюк, Д. Посипанко.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти до відома та використання в роботі надану інформацію.
2. Інформувати за належністю постійну комісію з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради (В. Квурт) про 
прийняте рішення.

4. СЛУХАЛИ: Про лист першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації А. Годика від 26.01.2022 № 5/23-832/0/2-22/1-11 (вх 
№ 02-497 від 27.01.2022) щодо виконання обласних цільових програм у 2021 
році.

Доповідають: І. Гаврилюк, Д. Посипанко.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти до відома та використання в роботі надану інформацію.
2. Інформувати за належністю постійну комісію з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради (В. Квурт) про 
прийняте рішення.

5. СЛУХАЛИ: Про лист генерального директора-художнього керівника 
Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії 
Заньковецької А. Мацяка від 16.12.2021 № 647 (вх № 02-8509 від 16.12.2021) 
щодо підтримки українсько-білоруського проєкту «Постановка вистави 
«Ідилія» за твором драматурга Вінцента Дуніна-Марцинкевича.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
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1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

6. СЛУХАЛИ: Про лист генерального директора-художнього керівника 
Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії 
Заньковецької А. Мацяка від 19.01.2022 № 37 (вх № 02-363 від 20.01.2022) 
щодо інформаційної та фінансової підтримки проєкту «Для дітей Криму з 
любов’ю».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

3. Скерувати листа до департаменту комунікацій та внутрішньої політики 
Львівської обласної державної адміністрації (Д. Посипанко) для розгляду та 
надання пропозицій щодо інформаційної підтримки благодійного заходу.

4. Провести робочу зустріч з керівництвом Національного академічного 
українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької та голови ГО 
«Кримськотатарський культурний центр «Кримський дім у Львові» Х. Халілова 
щодо надання інформаційної та фінансової підтримки проєкту «Для дітей 
Криму з любов’ю».

7. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення І. Герус від 21.12.2021 № Д-
17вн-533 щодо виділення коштів для організації вистави у КЗ ЛОР «Львівський 
академічний обласний театр ляльок».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

та релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для 
розгляду та врахування пропозиції при формуванні переліку заходів 
Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2022 рік у межах 
можливостей фінансового ресурсу.
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8. СЛУХАЛИ: Про лист директора КЗ ЛОР «Львівський національний 
літературно-меморіальний музею Івана Франка» Б. Тихолоза від 30.12.2021 
№ 273 (вх № 02-54 від 04.01.2022) щодо виділення фінансового ресурсу для 
відзначення 120-річчя Дому Франка.

Інформував: С. Шеремета.
Львівська обласна рада гарантувала співфінансування проєкту «Франко. 

Нова історія. Живий музей цілого чоловіка. (Створення нової інтерактивної 
експозиції Львівського національного літературно-меморіального музею Івана 
Франка)» у розмірі 450 000,00 (чотириста п’ятдесят тисяч) грн, що становить 
18 % від загального бюджету проєкту, у разі перемоги комунального закладу 
Львівської обласної ради «Львівський національний літературно-меморіальний 
музей Івана Франка» (далі – Заявник) в конкурсному відборі проєктів 
Українського культурного фонду (далі – Фонд).

Співфінансування, відповідно до умов Фонду, здійснюватиметься у 
грошовій формі за рахунок коштів обласного бюджету Львівської області в 
рамках Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021 – 2025 
роки (розділ 1.4. «Підтримка музеїв області». Завдання 3. «Створення музейних 
проєктів». Захід 1. «Створення постійних експозицій»). 

У разі відмови від співфінансування або несплати у встановлений термін, 
гарантійний лист розглядається як підтвердження того факту, що Заявник бере 
на себе відповідальність щодо реалізації проєкту «Франко. Нова історія. Живий 
музей цілого чоловіка. (Створення нової інтерактивної експозиції Львівського 
національного літературно-меморіального музею Івана Франка)» в повному 
обсязі (листи від 31.01.2022 № 02-вих-164, 02-вих-165).

ВИСТУПИЛИ: Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати ініціативу КЗ ЛОР «Львівський національний літературно-

меморіальний музею Івана Франка» щодо виділення фінансового ресурсу для 
відзначення 120-річчя Дому Франка.

2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 
та релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для 
розгляду та врахування пропозиції при формуванні переліку заходів 
Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2022 рік у межах 
можливостей фінансового ресурсу.

3. Підтримати пропозицію щодо виділення коштів для співфінансування 
проєкту «Франко. Нова історія. Живий музей цілого чоловіка. (Створення нової 
інтерактивної експозиції Львівського національного літературно-
меморіального музею Івана Франка)».

4. Звернутися до Львівської міської ради (А. Садовий) з пропозицією щодо 
співфінансування проєкту «Франко. Нова історія. Живий музей цілого 
чоловіка. (Створення нової інтерактивної експозиції Львівського 
національного літературно-меморіального музею Івана Франка)».
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9. СЛУХАЛИ: Про лист голови ГО «Мистецький Несвіт» Ю. Соловей від 
16.12.2021 № 02-8517 щодо фінансової підтримки виставки творів мистецтв 
«Перезавантаження».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

та релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для 
розгляду та надання пропозицій.

3. Рекомендувати заявнику подати заявку на участь у конкурсі з 
визначення проєктів , розроблених інститутами громадянського суспільства, 
для виконання яких надається фінансова підтримка з Регіональної програми 
сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у 
Львівській області на 2021 – 2025 роки у 2022 році.

10. СЛУХАЛИ: Про лист голови громадської організації «Майбутнє 
Опілля» С. Микитіва вх № 02-8666 від 22.12.2021 щодо фінансової підтримки 
та сприяння у проведенні фестивалю «Медова забава» у 2022 році.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

3. Рекомендувати КП «ТРК «Перший Західний» надавати інформаційну та 
промоційну підтримку з метою анонсування зазначеного проєкту.

4. Рекомендувати заявнику подати заявку на участь у конкурсі з 
визначення проєктів , розроблених інститутами громадянського суспільства, 
для виконання яких надається фінансова підтримка з Регіональної програми 
сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у 
Львівській області на 2021 – 2025 роки у 2022 році.

11. СЛУХАЛИ: Про лист т.в.о. голови громадської спілки «Світова 
федерація українських Лемківських об’єднань» Б. Сиванича від 16.12.2021 
№ 12/16 (вх № 02-8549 від 20.12.2021) щодо виділення коштів для проведення 
VII Конгресу громадської спілки «Світова федерація українських Лемківських 
об’єднань» у Сербії.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
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1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

3. Скерувати листа до департаменту комунікацій та внутрішньої політики 
Львівської обласної державної адміністрації (Д. Посипанко) для розгляду та 
врахування пропозиції у Переліку завдань, заходів та показників на 2022 рік до 
Програми відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних 
заходів на 2021 – 2025 роки.

12. СЛУХАЛИ: Про лист засновниці Міжнародного форуму «Золотий 
мольберт слідами Кир Андрея» (БО «Благодійний фонд «Львівська дитяча 
галерея») О. Михайлюк від 20.12.2021 № 02-8554 щодо фінансової підтримки 
ХХ ювілейного Міжнародного форуму «Золотий мольберт слідами Кир 
Андрея».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

13. СЛУХАЛИ: Про лист Архиєпископа і Митрополита Львівського Ігоря 
(Курія Львівської Архиєпархії УГКЦ) від 29.12.2021 № 21/1906 (вх № 02-8823 
від 29.12.2021) щодо фінансової підтримки ХХ ювілейного Міжнародного 
форуму «Золотий мольберт слідами Кир Андрея».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

14. СЛУХАЛИ: Про лист директора благодійної організації «Фундація – 
«Андрей» М. Перуна від 05.01.2022 (вх № 02-352 від 20.01.2022) щодо 
фінансової підтримки для реалізації проєктів у 2022 році
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ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

3. Скерувати листа до департаменту комунікацій та внутрішньої політики 
Львівської обласної державної адміністрації (Д. Посипанко) для розгляду та 
врахування пропозицій в межах компетенції у Переліку завдань, заходів та 
показників на 2022 рік до Програми відновлення, збереження національної 
пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки.

15. СЛУХАЛИ: Про лист голови ГО «Кримськотатарський культурний 
центр «Кримський дім у Львові» Х. Халілова від 14.01.2022 № 01 (вх № 02-274 
від 18.01.2022) щодо фінансової підтримки проєкту «InCognito: intro» у 2022 
році.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

3. Скерувати листа до департаменту комунікацій та внутрішньої політики 
Львівської обласної державної адміністрації (Д. Посипанко) для розгляду та 
врахування пропозицій в межах компетенції у Переліку завдань, заходів та 
показників на 2022 рік до Програми відновлення, збереження національної 
пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки.

4. Провести робочу зустріч за участі керівництва Національного 
академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької, 
представників ГО «Кримськотатарський культурний центр «Кримський дім у 
Львові» та постійної комісії щодо реалізації спільних проєктів у 2022 році.

16. СЛУХАЛИ: Про лист постійного Представника Президента України в 
Автономній Республіці Крим А. Кориневича від 14.01.2022 № 56/01/01-06-22 
(вх № 02-228 від 17.01.2022) щодо фінансової підтримки проєкту «InCognito: 
intro», ініційованого ГО ККЦ «Кримський дім у Львові».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
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ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

3. Скерувати листа до департаменту комунікацій та внутрішньої політики 
Львівської обласної державної адміністрації (Д. Посипанко) для розгляду та 
врахування пропозицій в межах компетенції у Переліку завдань, заходів та 
показників на 2022 рік до Програми відновлення, збереження національної 
пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки.

17. СЛУХАЛИ: Про лист директора-художнього керівника КЗ ЛОР 
«Львівський академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія 
Дрогобича» М. Гнатенка від 17.01.2022 № 09 (вх № 02-284 від 18.01.2022) щодо 
виділення коштів для реалізації проєкту «Театр для всіх».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

18. СЛУХАЛИ: Про звернення І. Левицького від 23.11.2021 (вх № 01-Л-
2430 від 17.12.2021) щодо фінансової підтримки проєкту «Рідна мова над 
світом співає».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

та релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для 
розгляду та надання пропозиції до Комплексної програми розвитку культури 
Львівщини на 2022 рік.

19. СЛУХАЛИ: Про лист голови Львівського обласного відділення 
Національної хореографічної спілки України П. Харісова від 23.12.2021 
№ 08/12 (вх № 02-8702 від 23.12.2021) щодо фінансової підтримки для 
реалізації заходів.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

20. СЛУХАЛИ: Про лист директора ГО «Сурми звитяги» В. Степанишина 
від 27.12.2021 № 5/12 (вх № 02-8796 від 28.12.2021) щодо сприяння у виділенні 
коштів для проведення фестивалю «Сурми звитяги» у 2022 році.

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

2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 
та релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для 
розгляду та врахування пропозиції до переліку заходів Комплексної програми 
розвитку культури Львівщини на 2022 рік у межах можливостей фінансового 
ресурсу.

3. Скерувати листа до департаменту освіти і науки Львівської обласної 
державної адміністрації (О. Паска) для розгляду та врахування пропозиції в 
рамках реалізації у 2022 році Програми розвитку освіти Львівської області на 
2021–2025 роки.

4. Скерувати листа до управління молоді та спорту Львівської обласної 
державної адміністрації (Р. Хім’як) для розгляду та врахування пропозиції в 
рамках реалізації у 2022 році Комплексної програми розвитку фізичної 
культури та спорту Львівщини  на 2021 – 2025 роки.

5. Рекомендувати заявнику подати заявку на участь у конкурсі з 
визначення проєктів , розроблених інститутами громадянського суспільства, 
для виконання яких надається фінансова підтримка з Регіональної програми 
сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у 
Львівській області на 2021 – 2025 роки у 2022 році.

21. СЛУХАЛИ: Про лист голови Всеукраїнської громадської молодіжної 
організації «Молодіжний рух «Здорова Україна» С. Липовського від 22.12.2021 
№ 152 (вх № 02-8741 від 28.12.2021) щодо сприяння у реалізації проєкту 
«Онлайн 3D-виставки «Львів очима дітей».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
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2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 
та релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для 
розгляду та врахування пропозиції до переліку заходів Комплексної програми 
розвитку культури Львівщини на 2022 рік у межах можливостей фінансового 
ресурсу.

22. СЛУХАЛИ: Про лист голови благодійної організації «Благодійний 
фонд родини Грицаків» Л. Грицака від 22.12.2021 № 18 (вх № 02-8773 від 
28.12.2021) щодо сприяння у проведенні та співфінансуванні другого 
всеукраїнського фестивалю історичної пісні та поезії «Шабелина 2022» у 
с. Воля Якубова (Додаток: Протокол про наміри співпраці та партнерства).

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

3. При затвердженні переліку заходів Комплексної програми розвитку 
культури Львівщини на 2022 рік визначити остаточну суму коштів для 
підтримки проєкту.

23. СЛУХАЛИ: Про лист голови ГОІ «Святий Юрій» Р. Гунди від 
29.12.2021 № 29/12 (вх № 02-9 від 04.01.2022) щодо проведення мистецького 
проєкту в рамках фестивалю «Пісні часу війни».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

3. Рекомендувати заявнику подати заявку на участь у конкурсі з 
визначення проєктів , розроблених інститутами громадянського суспільства, 
для виконання яких надається фінансова підтримка з Регіональної програми 
сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у 
Львівській області на 2021 – 2025 роки у 2022 році, а також взяти участь у 
конкурсі в рамках Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 
2021-2025 роки.
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24. СЛУХАЛИ: Про лист голови Львівського крайового 
Ставропігійського Братства Святого апостола Андрія Первозваного о. д. Юрія 
Федіва від 16.12.2021 № 50 (вх № 02-8722 від 24.12.2021) щодо виділення 
коштів для організації проведення ювілейного 25-го Фестивалю «Прощання з 
колядою».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

3. Скерувати листа до Львівської міської ради (А. Садовий) щодо 
співфінансування зазначеного фестивалю.

4. На робочій нараді за участі керівництва Національного академічного 
українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької обговорити питання 
щодо надання оренди приміщення театру для проведення відповідних заходів.

25. СЛУХАЛИ: Про лист голови Львівського крайового 
Ставропігійського Братства Святого апостола Андрія Первозваного о. д. Юрія 
Федіва від 16.12.2021 № 51 (вх № 02-8721 від 24.12.2021) щодо виділення 
коштів для організації проведення в 2022 році Ставропігіон-Фесту.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

26. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення Т. Подвірного від 27.12.2021 
№ 349 (Д-17вн-539 від 28.12.2021) щодо закупівлі книг про Євгена Коновальця 
в рамках відзначення у 2022 році 80-річчя створення УПА для поповнення 
бібліотечних фондів УТОС, спеціалізованих закладів освіти, бібліотек.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

3. Скерувати листа до департаменту освіти і науки Львівської обласної 
державної адміністрації (О. Паска) для розгляду та врахування пропозиції в 
рамках реалізації у 2022 році Програми розвитку освіти Львівської області на 
2021–2025 роки.

4. Скерувати листа постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій 
обласної ради (І. Герус) для розгляду та надання пропозицій в рамках реалізації 
у 2022 році Програми розвитку освіти Львівської області на 2021–2025 роки.

5. Інформувати ініціатора звернення про обласний мистецький конкурс 
«Кращі книги Львівщини», який відбуватиметься в 2022 році у рамках 
Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 23.02.2021 № 67 (зі змінами).

27. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення Т. Подвірного від 27.12.2021 
№ 348 (Д-17вн-538 від 28.12.2021) щодо закупівлі книг для поповнення 
бібліотечних фондів закладів освіти, бібліотек та інших просвітницьких 
закладів в рамках відзначення у 2022 році 80-річчя створення УПА.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

3. Скерувати листа до департаменту освіти і науки Львівської обласної 
державної адміністрації (О. Паска) для розгляду та врахування пропозиції в 
рамках реалізації у 2022 році Програми розвитку освіти Львівської області на 
2021–2025 роки.

4. Скерувати листа постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій 
обласної ради (І. Герус) для розгляду та надання пропозицій в рамках реалізації 
у 2022 році Програми розвитку освіти Львівської області на 2021–2025 роки.

5. Інформувати ініціатора звернення про обласний мистецький конкурс 
«Кращі книги Львівщини», який відбуватиметься в 2022 році у рамках 
Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 23.02.2021 № 67 (зі змінами).

28. СЛУХАЛИ: Про лист І. Новаківської-Матковської від 21.12.2021 (вх 
№ 01-Н-2438 від 21.12.2021) щодо проголошення 2022 року Роком Олекси 
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Новаківського та передбачення заходів з нагоди 150-річчя від дня народження 
митця (повторно).

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію та при формуванні уточненого 

переліку заходів Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 
2022 рік визначити остаточну суму коштів для підтримки проєкту.

2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 
та релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для 
розгляду та врахування пропозицій до переліку заходів, присвячених 
відзначенню у 2022 році 150-річчя від дня народження Олекси Новаківського, 
в рамках Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2022 рік у 
межах фінансового ресурсу.

3. На виконання рішень обласної ради від 23.12.2021 № 347 «Про 
проголошення 2022 року Роком Олекси Новаківського» та від 23.12.2021 № 344 
«Про затвердження Положення про проголошення року Роком видатних людей 
чи визначних подій», департаментові з питань культури, національностей та 
релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) напрацювати 
та подати на погодження постійній комісії пропозиції щодо складу 
організаційного комітету, залучивши членів родини Олекси Новаківського, та 
проєкт переліку заходів з відзначення 2022 року Роком Олекси Новаківського.

4. Повернутися до обговорення порушеного питання на черговому 
засіданні постійної комісії.

29. СЛУХАЛИ: Про лист народного художника України, академіка 
Національної академії мистецтв України Л. Медвідя від 17.12.2021 (вх № 01-
М-2429 від 17.12.2021) щодо надання пропозицій з нагоди 150-річчя від дня 
народження Олекси Новаківського.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

та релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для 
розгляду та врахування пропозицій до переліку заходів, присвячених 
відзначенню у 2022 році 150-річчя від дня народження Олекси Новаківського, 
в рамках Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2022 рік у 
межах фінансового ресурсу.

30. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення народного депутата України 
Я. Дубневича від 23.12.2021 № 46/1-321 (вх № 02-8725 від 28.12.2021) щодо 
відзначення 150-річчя від дня народження Олекси Новаківського.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

та релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) та 
департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської обласної 
державної адміністрації (Д. Посипанко) для розгляду та врахування пропозиції 
до переліку заходів Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 
2022 рік у межах можливостей фінансового ресурсу.

31. СЛУХАЛИ: Про лист Архиєпископа і Митрополита Львівського Ігоря 
Возьняка (Курія Львівської Архиєпархії УГКЦ) від 18.11.2021 № 21/1725 (вх 
№ 02-8760 від 28.12.2021) щодо проголошення 2022 року Роком Архиєпископа 
Володимира Стернюка.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко, І. Гаврилюк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 2, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати звернення Архиєпископа і Митрополита Львівського Ігоря 

Возьняка.
2. Інформувати ініціатора звернення про прийняте рішення.

32. СЛУХАЛИ: Про лист заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації І. Собка від 13.01.2021 № 5Ґ/35-299/0/2-22/6-23 (вх 
№ 02-190 від 13.01.2022) щодо розгляду звернення Архиєпископа і 
Митрополита Львівського Ігоря Возьняка.

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

33. СЛУХАЛИ: Про листи голови Золочівської районної ради 
О. Кавецького від 17.12.2021 № 03-15/656; 13.12.2021 № 03-15/644 (вх № 02-
8580 від 20.12.2021; № 02-8615 від 21.12.2021) щодо проголошення 2022 року 
Роком Данила Танячкевича.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти до відома та використання у роботі.
2. Інформувати заявника, що відповідно до пункту 2.4. Положення, 

затвердженого рішенням обласної ради від 23.12.2021 № 344 «Про 
затвердження Положення про проголошення року Роком видатних людей чи 
визначних пропозицій» за часовими термінами і роками дана пропозиція 
виходить за рамки Положення.



22

3. Передбачити у переліку заходів до Комплексної програми розвитку 
культури Львівщини на 2022 рік кошти для проведення заходів з нагоди 180-
річчя від дня народження отця Данила Танячкевича.

34. СЛУХАЛИ: Про лист голови Чернівецької обласної ради О. Бойка від 
24.12.2021 № 01-12/40-1745 (вх № 02-8752 від 28.12.2021) щодо підтримки 
ініціативи з проголошення 2022 року Роком української класичної та духовної 
музики.

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

35. СЛУХАЛИ: Про лист генерального директора-художнього керівника 
Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії 
Заньковецької А. Мацяка від 19.01.2022 № 40 (вх № 02-362 від 20.01.2022) 
щодо фінансового сприяння для ремонтних робіт даху та фасаду театру.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1.  Підтримати пропозицію щодо фінансового сприяння для ремонтних 

робіт даху та фасаду Національного академічного українського драматичного 
театру ім. Марії Заньковецької.

2. Скерувати лист до департаменту економічної політики Львівської 
обласної державної адміністрації (С. Куйбіда) для розгляду та надання 
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

3. За належністю інформувати постійну комісію з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) про прийняте 
рішення.

36. СЛУХАЛИ: Про листи директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий 
музей» І. Тимця від 16.12.2021 № 169  (вх № 02-8511 від 16.12.2021); від 
25.01.2022 № 16 (вх № 02-469 від 26.01.2022) щодо внесення змін до штатного 
розпису комунального закладу.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію. 
2. Підтримати передачу приміщення комплексу будівель в с. Тулиголове 

на баланс КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей».
3. За належністю інформувати управління комунального майна Львівської 

обласної ради (Т. Зозуля) про прийняте рішення.

37. СЛУХАЛИ: Про лист директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий 
музей» І. Тимця від 21.01.2022 № 7 (вх № 02-378 від 21.01.2022) щодо виділення 
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коштів для виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення 
протиаварійного ремонту будівлі палацу Балів у с. Тулиголове Львівського 
району Львівської області.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листи до постійної комісії з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) та департаменту економічної 
політики Львівської обласної державної адміністрації (С. Куйбіда) для розгляду 
пропозиції та включення фінансування зазначених робіт в Програму соціально-
економічного та культурного розвитку Львівської області на 2022 рік. 

3. Звернутися листом до Комарнівської територіальної громади 
(І. Черевичник) для розгляду можливості співфінансування проєкту.

4. Інформувати заявника про прийняте рішення.

38. СЛУХАЛИ: Про лист директора КЗ ЛОР АДІКЗ «Нагуєвичі» 
Б. Лазорака від 20.12.2021 № 249 (вх № 02-8582 від 20.12.2021) щодо виділених 
коштів для проведення ремонтно-будівельних робіт у КЗ ЛОР АДІКЗ 
«Нагуєвичі».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листи заступникові голови Львівської обласної державної 

адміністрації (І. Собко) та департаменту економічної політики Львівської 
обласної державної адміністрації (С. Куйбіда) для розгляду пропозиції та 
включення фінансування зазначених робіт в Програму соціально-економічного 
та культурного розвитку Львівської області на 2022 рік. 

3. За належністю інформувати постійну комісію з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) про прийняте 
рішення.

39. СЛУХАЛИ: Про лист в.о. директора-художнього керівника КЗ ЛОР 
«Заслужена академічна капела України «Трембіта» М. Кулика від 17.01.2022 
№ 07 (вх № 02-337 від 20.01.2022) щодо виділення колективу бюджетних 
асигнувань у 2022 році.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Повторно скерувати листи до департаменту з питань культури, 

національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації 
(І. Гаврилюк) та до управління майном спільної власності Львівської обласної 
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ради (Т. Зозуля) для більш детального вивчення та надання пропозицій щодо 
шляхів вирішення порушеного питання.

3. За належністю інформувати постійну комісію з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) про прийняте 
рішення.

40. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту з питань 
культури, національностей та релігій Львівської обласної державної 
адміністрації І. Гаврилюк від 20.01.2022 № 23-130/0/2-22 (вх № 02-386 від 
21.01.2022) щодо погодження змін до штатного розпису.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти інформацію до відома та врахування в роботі.
2. Рекомендувати департаменту з питань культури, національностей та 

релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) 
прислухатися до рішень та пропозицій Львівської обласної ради.

41. СЛУХАЛИ: Про лист начальника відділу з питань культури 
Золочівської міської ради М. Квас від 16.12.2021 № 204 (вх № 02-8546 від 
20.12.2021) щодо передбачення коштів для фінансування проєкту «Капітальний 
ремонт частини даху Золочівського Палацу культури».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листи до постійної комісії з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) та департаменту економічної 
політики Львівської обласної державної адміністрації (С. Куйбіда) для розгляду 
пропозиції та включення фінансування зазначеного проєкта в Програму 
соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2022 
рік. 

3. Інформувати ініціатора звернення про прийняте рішення

42. СЛУХАЛИ: Про лист начальника відділу з питань культури 
Золочівської міської ради М. Квас від 16.12.2021 № 201 (вх № 02-8545 від 
20.12.2021) щодо виділення коштів для фінансування проєкту «Реконструкція 
криївки воїнам УПА з облаштуванням прилеглої території поблизу села 
Гавареччина Золочівського району».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
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2. Скерувати листи до постійної комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) та департаменту економічної 
політики Львівської обласної державної адміністрації (С. Куйбіда) для розгляду 
пропозиції та включення фінансування зазначеного проєкта в Програму 
соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2022 
рік. 

3. Винести порушене питання на розгляд засідання оргкомітету з 
відзначення 80-річчя УПА у 2022 році.

4. Інформувати ініціатора звернення про прийняте рішення

43. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань історико-
культурної спадщини та туризму І. Щурка від 30.12.2021 № К113вн-105 щодо 
підтримки культурно-мистецького проєкту з відзначення у 2022 році 130-річчя 
від дня народження Ярослава Пастернака.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

44. СЛУХАЛИ: Про лист директора-художнього керівника Львівського 
академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса О. Цьони від 25.01.2022 
№ 6 (вх № 02-470 від 26.01.2022) щодо передачі приміщень (3 та 4 поверхи) за 
адресою: вул. Л. Курбаса, 3 в користування театру імені Леся Курбаса.

Доповідає: І. Гаврилюк.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти інформацію до відома. 
2. Інформувати за належністю постійну комісію з питань комунального 

майна обласної ради (М. Седіло), що комісія готова розглянути та підтримати 
пропозицію директора-художнього керівника Львівського академічного 
молодіжного театру імені Леся Курбаса за умови надання Львівською 
міською радою рівнозначного приміщення для комунального закладу 
Львівської обласної ради «Львівський обласний центр народної творчості та 
культурно-освітньої роботи».

45. СЛУХАЛИ: Про лист заступника директора департаменту 
комунікацій та внутрішньої політики Львівської обласної державної 
адміністрації Ю. Горуна від 10.01.2022 № 14-3005/0/2-22 (вх № 02-111 від 
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10.01.2022) щодо внесення змін до Положення про Обласну премію імені Героя 
України Степана Бандери.

Доповідає: Д. Посипанко.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. За належністю інформувати голову обласної ради (І. Гримак) про 

прийняте рішення.

46. СЛУХАЛИ: Про лист першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації А. Годика від 30.12.2021 № 5/23-15139/0/2-21/1-14.2.2 
(вх № 02-8846 від 30.12.2021) щодо виконання рішення обласної ради від 
07.10.2021 № 228.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти до відома та використання в роботі.
2. На виконання пунктів 4, 5 рішення обласної ради від 7 жовтня 2021 року 

№ 228 «Про інформацію Львівської обласної державної адміністрації щодо 
виконання рішення обласної ради від 18 вересня 2018 року № 745 «Про 
мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту 
на території Львівської області» заслухати на сесії обласної ради звіт Львівської 
обласної державної адміністрації за підсумками роботи міжвідомчої робочої 
групи щодо виконання рішення обласної ради від 7 жовтня 2021 року № 228 та 
прийняти звернення до Верховної Ради України щодо необхідності внесення 
змін до законодавчих актів України стосовно заборони публічного відтворення 
аудіовізуальних творів мовою держави-агресора.

3. Рекомендувати департаментові комунікацій та внутрішньої політики 
активізувати роботу виконання рішення обласної ради від 07.10.2021 № 228 
«Про інформацію Львівської обласної державної адміністрації щодо виконання 
рішення обласної ради від 18 вересня 2018 року № 745 «Про мораторій на 
публічне використання російськомовного культурного продукту на території 
Львівської області».

4. Заслухати звіт Львівської обласної державної адміністрації щодо 
виконання рішення обласної ради від 7 жовтня 2021 року № 228.

47. СЛУХАЛИ: Про розгляд пункту 15 протокольного доручення від 
29.12.2021 №ПДВн-115 за підсумками Х чергової сесії від 23 грудня 2021 року 
щодо внесення змін до обласного бюджету Львівської області на 2022 рік, в 
частині збільшення фінансового ресурсу Програми відновлення, збереження 
національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки для 
виготовлення і встановлення у 2022 році пам’ятників, пам’ятних знаків та 
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спорудження меморіалів на місцях поховань учасників національно-визвольної 
боротьби, жертв воєн та політичних репресій.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати пропозицію.
2. Рекомендувати постійній комісії з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) вишукати кошти в сумі 
2 000,0 тис. грн для виготовлення і встановлення у 2022 році пам’ятників, 
пам’ятних знаків та спорудження меморіалів на місцях поховань учасників 
національно-визвольної боротьби, жертв воєн та політичних репресій 
Програми відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних 
заходів на 2021 – 2025 роки.

48. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит О. Панькевича від 30.12.2021 
№ Д/з-16вн-64 щодо відновлення Програми встановлення пам’ятних знаків на 
місцях поховань Борців за волю України у 80-у річницю створення УПА.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати пропозицію О. Панькевича.
2. Скерувати листа до постійній комісії з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) для розгляду та врахування 
пропозиції при внесення змін до обласного бюджету Львівської області на 2022 
рік.

3. Інформувати О. Панькевича про прийняте рішення.

49. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь заступника голови Львівської 
обласної державної адміністрації Ю. Бучка від 18.01.2022 № 5/23-564/0/2-22/7-
16 (вх № 02-295 від 19.01.2021) щодо депутатського запиту.

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

50. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення народного депутата України 
М. Цимбалюка від 21.12.2021 № 21/21-12-901-2 (вх № 02-8808 від 29.12.2021) 
щодо розгляду звернень голови ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» 
Л. Горбача.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати звернення народного депутата України М. Цимбалюка.
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2. Скерувати листа до департаменту комунікацій та внутрішньої політики 
Львівської обласної державної адміністрації (Д. Посипанко):

- для розгляду та врахування пропозиції у Переліку завдань, заходів та 
показників на 2022 рік до Програми відновлення, збереження національної 
пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки в межах фінансового 
ресурсу;

- залучати ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» до проведення 
відповідних заходів.

3. Рекомендувати ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» подати 
заявку на участь у конкурсі з визначення проєктів , розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова 
підтримка з Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного 
простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 
роки у 2022 році.

4. Інформувати народного депутата України М. Цимбалюка та голову ГО 
«Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» Л. Горбача про прийняте рішення.

51. СЛУХАЛИ: Про лист голови ГО «Товариство пошуку жертв війни 
«Пам'ять» Л. Горбача від 16.12.2021 № 2 (вх № 02-8529 від 17.12.2021) щодо 
передбачення фінансування для проведення заходів Товариством у 2022 році. 

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати лист до департаменту комунікацій та внутрішньої політики 

Львівської обласної державної адміністрації (Д. Посипанко):
- для розгляду та врахування пропозицій у Переліку завдань, заходів та 

показників на 2022 рік до Програми відновлення, збереження національної 
пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки в межах фінансового 
ресурсу;

- залучати ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» до проведення 
відповідних заходів.

3. Рекомендувати ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» подати 
заявку на участь у конкурсі з визначення проєктів , розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова 
підтримка з Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного 
простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2021 – 2025 
роки у 2022 році.

4. Інформувати заявника про прийняте рішення.

52. СЛУХАЛИ: Про лист голови ГО «Товариство пошуку жертв війни 
«Пам'ять» Л. Горбача від 15.12.2021 № 34 (вх № 02-8528 від 17.12.2021) щодо 
передбачення коштів для проведення пошуку, ексгумації і перепоховання 
останків жертв війн, визвольної боротьби та політичних репресій.
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ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати лист до департаменту комунікацій та внутрішньої політики 

Львівської обласної державної адміністрації (Д. Посипанко) для розгляду та 
врахування пропозицій у Переліку завдань, заходів та показників на 2022 рік до 
Програми відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних 
заходів на 2021 – 2025 роки в межах фінансового ресурсу, за наявності у 
громадської організації дозвільних документів для проведення пошуку, 
ексгумації і перепоховання останків жертв війн, визвольної боротьби та 
політичних репресій.

53. СЛУХАЛИ: Про лист начальника Національної академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного П. Ткачука від 13.01.2022 № 126 (вх 
№ 02-192 від 13.01.2021) щодо виділення коштів для виготовлення та 
встановлення пам’ятника Петрові Сагайдачному.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати пропозицію начальника Національної академії сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного П. Ткачука.
2. Рекомендувати Національній академії сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного (П. Ткачук) провести конкурс на виготовлення пам’ятника 
Петрові Сагайдачному.

3. Скерувати листи до постійної комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) та департаменту економічної 
політики Львівської обласної державної адміністрації (С. Куйбіда) для розгляду 
пропозиції та передбачення фінансового ресурсу для виготовлення та 
встановлення пам’ятника Петрові Сагайдачному в рамках Програми соціально-
економічного та культурного розвитку Львівської області на 2021 – 2023 роки.

54. СЛУХАЛИ: Про звернення А. Колтун від 28.12.2021 (вх № 01-К-2453 
від 28.12.2021) щодо встановлення монумента-пам’ятника в с. Черепин 
Давидівської ТГ.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листи до постійної комісії з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) та департаменту економічної 
політики Львівської обласної державної адміністрації (С. Куйбіда) для розгляду 
та надання пропозиції щодо шляхів вирішення порушеного питання.

3. Інформувати заявника про прийняте рішення.
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55. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь першого заступника голови 
Львівської обласної державної адміністрації А. Годика від 13.01.2022 № 5/23-
338/0/2-22/1-14.2.1 (вх № 02-200 від 14.01.2022) щодо розгляду листа 
І. Гавришкевича.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти до відома та врахування в роботі.
2. Винести порушене питання на розгляд засідання оргкомітету з 

відзначення 80-річчя УПА у 2022 році.

56. СЛУХАЛИ: Про лист голови Тернопільської обласної ради 
М. Головка від 30.12.2021 № 02-1969 (вх № 02-8835 від 30.12.2021) щодо 
звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України, 
Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, обласних рад 
України щодо введення додаткових правил і заходів у зв’язку з вшануванням 
жертв Голодоморів».

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

57. СЛУХАЛИ: Про лист голови ГО «Очевидно» Р. Пашка від 24.01.2022 
№ 01-09/5 (вх № 02-428 від 25.01.2022) щодо встановлення інформаційної 
таблички.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Скерувати листа до Бродівської міської ради (А. Белей) для розгляду та 

надання заявнику пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.

58. СЛУХАЛИ: Про лист голови Організації українських націоналістів 
Б. Червака від 24.11.2021 № 578 (вх № 02-8152 від 01.12.2021) щодо 
відзначення нагородами Львівської обласної ради «30 років незалежності 
України».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати пропозицію, ініційовану Б. Черваком, головою Організації 

українських націоналістів.
2. Підтримати пропозицію щодо відзначення нагородами Львівської 

обласної ради «30 років незалежності України» представників Центру 
національного відродження імені Степана Бандери.
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59. СЛУХАЛИ: Про лист в.о. директора КЗ ЛОР «Адміністрація історико-
культурного заповідника «Древній Звенигород» Н. Войцещук від 17.01.2022 
№ 01-06 (вх № 02-298 від 19.01.2022) щодо проведення археологічних 
досліджень.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати листа за належністю до постійної комісії з 

питань історико-культурної спадщини та туризму (І. Щурко) для розгляду по 
суті та надання відповіді заявнику.

60. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь першого заступника голови 
Львівської обласної державної адміністрації А. Годика від 30.12.2021 № ЗВГ-
ВИХ-2733/0/21 (вх № 02-8847 від 30.12.2021) щодо розгляду заяви Є. Шуптара.

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

61. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь першого заступника міністра 
культури та інформаційної політики України Р. Карандєєва від 24.12.2021 
№ 15488/4.10.9 (вх № 02-8729 від 28.12.2021) щодо розгляду звернення 
обласної ради про фінансування з державного бюджету КЗ ДМР «Заслужений 
Прикарпатський ансамбль пісні і танцю України «Верховина».

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

62. СЛУХАЛИ: Про лист в.о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради Т. Зозулі від 29.12.2021 № 2044 (вх № 02-
8818 від 29.12.2021) щодо розгляду звернення директора капели бандуристів 
«Карпати» УТОС Р. Кота.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: За відсутності фінансового ресурсу не має можливості для 

створення комунального закладу Львівської обласної ради «Капела 
бандуристів «Карпати».

63. СЛУХАЛИ: Про лист в.о. начальника управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради Т. Зозулі від 29.12.2021 № 2046 (вх № 02-
8819 від 29.12.2021) щодо розгляду звернення директора КЗ ЛОР «Історико-
краєзнавчий музей» І. Тимця.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
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1. Підтримати пропозицію директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий 
музей» І. Тимця щодо надання музею першої категорії з оплати праці.

2. Скерувати лист до Львівської обласної державної адміністрації 
(М. Козицький), до департаменту фінансів ЛОДА (О. Демків) та департаменту 
освіти і науки ЛОДА (О. Паска) для сприяння у забезпеченні впродовж 2022-
2023 років екскурсії для школярів закладів освіти та закладів культури 
Львівської області до «Історико-краєзнавчого музею» у м. Винники.

64. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь секретаря Пустомитівської міської 
ради Т. Салагая від 14.12.2021 № 02-08/28/3 (вх № 02-8681 від 22.12.2021) щодо 
надання інформації.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти до відома та використання у роботі.
2. Скерувати повторно звернення до Пустомитівської міської ради щодо 

надання інформації та висловлення категоричного неприйняття ситуації, що 
склалася зі знесенням символічної могили Борцям за волю України у 
м. Пустомити.  

3. Ознайомити членів робочої групи з листом-відповіддю секретаря 
Пустомитівської міської ради Т. Салагая від 14.12.2021 № 02-08/28/3 (вх № 02-
8681 від 22.12.2021) щодо надання інформації.

4. Ініціювати засідання робочої групи щодо вивчення ситуації зі знесення 
символічної могили Борцям за волю України у м. Пустомити.

65. СЛУХАЛИ: Про лист Стрийського міського голови О. Канівця від 
31.12.2021 №3.20/4775 (вх № 02-85 від 05.01.2022) щодо заборони 
перезахоронення останків.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти до відома та використання у роботі.
2. Скерувати листа до постійної комісії з питань історико-культурної 

спадщини та туризму (І. Щурко) з метою інформування.

66. СЛУХАЛИ: Про лист І. Данацко від 13.12.2021 (вх № 01-Л-2427 від 
16.12.2021) щодо надання пропозиції.

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

67. СЛУХАЛИ: Про лист О. Лук’яненка від 20.01.2022 № 02-Л-65 щодо 
інформування.

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

68. СЛУХАЛИ: Про лист директора департаменту комунікацій та 
внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації 
Д. Посипанка від 27.01.2022 № 14-3043/0/2-22 (вх № 02-518 від 27.01.2022) 
щодо переліку уточнених заходів. 

Доповідає: Д.Посипанко.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Погодити перелік уточнених заходів Програми відновлення, збереження 

національної пам’яті та протокольних заходів на 2021 – 2025 роки із 
рекомендацією, а саме: при перегляді обласного бюджету Львівської області на 
2022 рік додати до Програми відновлення, збереження національної пам’яті та 
протокольних заходів на 2021 – 2025 роки кошти в сумі не менше 1 000,0 тис. 
грн для проведення наступних заходів:

- відзначення 80-річчя УПА;
- 75-річчя Операції «Вісла» та ін.
2. На виконання рішень обласної ради від 23.12.2021 №  «Про 

проголошення 2022 року Роком Української повстанської армії» та від 
23.12.2021 № 344 «Про затвердження Положення про проголошення року 
Роком видатних людей чи визначних подій», департаментові комунікацій та 
внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації 
(Д. Посипанко) напрацювати та подати на погодження постійній комісії 
пропозиції до складу оргкомітету та переліку заходів з відзначення у2022 році 
Року Української повстанської армії. 

3. Рекомендувати департаментові комунікацій та внутрішньої політики 
Львівської обласної державної адміністрації (Д. Посипанко):

- планувати заходи упродовж 2022 року, а не тільки у жовтні;
- невідкладно провести засідання організаційного комітету;
- враховувати пропозиції щодо фінансової підтримки заходів, які 

надходитимуть від постійної комісії з питань культури, інформаційної політики 
та промоції;

- передбачити кошти на проведення щорічної Міжнародної наукової 
конференції «Організація Українських Націоналістів та Українська 
Повстанська Армія в контексті Національно-визвольної боротьби народів 
Центрально-Східної Європи» до 80-річчя створення УПА.

69. СЛУХАЛИ:. Про лист-відповідь директора департаменту з питань 
культури, національностей та релігій Львівської обласної державної 
адміністрації І. Гаврилюк від 27.01.2022 № 23-194/0/2-22 (вх № 02-514 від 
27.01.2022) щодо розгляду звернення директора КЗ ЛОР «Історико-
краєзнавчий музей» І. Тимця.
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ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти до відома та використання в роботі.
2. Скерувати лист до Львівської обласної державної адміністрації 

(М. Козицький), до департаменту фінансів ЛОДА (О. Демків) та департаменту 
освіти і науки ЛОДА (О. Паска) для сприяння у забезпеченні впродовж 2022-
2023 років екскурсії для школярів закладів освіти та закладів культури 
Львівської області до «Історико-краєзнавчого музею» у м. Винники.

3. Рекомендувати КП «ТРК «Перший західний» (О. Цап) надавати 
інформаційну та промоційну підтримку музеям Львівщини.

70. СЛУХАЛИ: Про лист І. Новаківської-Матковської від 27.01.2022 (вх 
№ 01-Н-122 від 27.01.2022) щодо заходів з нагоди відзначення 150-річчя від дня 
народження митця Олекси Новаківського.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію та при формуванні уточненого 

переліку заходів Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 
2022 рік визначити остаточну суму коштів для підтримки проєкту.

2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 
та релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) для 
розгляду та врахування пропозицій до переліку заходів, присвячених 
відзначенню у 2022 році 150-річчя від дня народження Олекси Новаківського, 
в рамках Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2022 рік у 
межах фінансового ресурсу.

3. На виконання рішень обласної ради від 23.12.2021 № 347 «Про 
проголошення 2022 року Роком Олекси Новаківського» та від 23.12.2021 № 344 
«Про затвердження Положення про проголошення року Роком видатних людей 
чи визначних подій», департаментові з питань культури, національностей та 
релігій Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) напрацювати 
та подати на погодження постійній комісії пропозиції до складу 
організаційного комітету, залучивши членів родини Олекси Новаківського, та 
проєкт переліку заходів з відзначення 2022 року Роком Олекси Новаківського.

4. Винести порушене питання на розгляд засідання оргкомітету з 
відзначення у 2022 році Року Олекси Новаківського. 

5. Повернутися до обговорення порушеного питання на черговому 
засіданні постійної комісії.

71. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань історико-
культурної спадщини та туризму обласної ради І. Щурка від 28.01.2022 № 
К113вн-2 щодо розгляду листа народного депутата України М. Цимбалюка (вх 
№ 02-8808 від 29.12.2021).
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ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги та використання в роботі.

72. СЛУХАЛИ:. Про лист голови постійної комісії з питань історико-
культурної спадщини та туризму обласної ради І. Щурка від 28.01.2022 
№ К113вн-3 щодо розгляду листа голови ГО «Товариство пошуку жертв війни 
«Пам'ять» Л. Горбача від 15.12.2021 № 34 (вх № 02-8528 від 17.12.2021).

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

73. СЛУХАЛИ:. Про депутатське звернення С. Риботицької від 28.01.2022 
№ Д-17вн-10 щодо розгляду звернення А. Колтун від 28.12.2021 (вх № 01-К-
2453 від 28.12.2021).

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листи до постійної комісії з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) та департаменту економічної 
політики Львівської обласної державної адміністрації (С. Куйбіда) для розгляду 
та надання пропозиції щодо шляхів вирішення порушеного питання.

3. Інформувати С. Риботицьку про прийняте рішення.

74. СЛУХАЛИ:. Про колективне звернення, ініційоване головою 
громадської організації «Золочівське районне громадсько-патріотичне 
об’єднання «Український Чин» О. Сидоровичем від 27.01.2022 № 71 (вх № 02-
531 від 28.01.2022) щодо сприяння у виділенні коштів для завершення робіт зі 
створення історико-меморіального музею К. Трильовського на Львівщині.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Організувати виїзд постійної комісії до історико-меморіального музею 

К. Трильовського для ознайомлення з проведеними роботами.
2. Скерувати листи до постійної комісії з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку обласної ради (В. Квурт) та департаменту економічної 
політики Львівської обласної державної адміністрації (С. Куйбіда) для розгляду 
пропозиції та врахування фінансування зазначених робіт в переліку Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2022 
рік. 
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75. СЛУХАЛИ: Про лист голови Тернопільської обласної ради 
М. Головка від 29.12.2021 № 02-1951 (вх № 02-8802 від 29.12.2021) щодо 
звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Міністерства культури та 
інформаційної політики України, Державного агентства України з питань кіно 
щодо неприпустимості державного фінансування виробництва фільму, який 
принижує людську гідність і ображає почуття християн».

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Взяти до відома та врахування у роботі.
2. Інформувати Тернопільську обласну раду про прийняте рішення 

обласної ради від 16.11.2021 № 284 «Про звернення Львівської обласної ради» 
(додаток 16 «Звернення до Міністерства культури та інформаційної політики 
України, Державного агентства України з питань кіно щодо неприпустимості 
державного фінансування виробництва фільму Хачіка Васіляна «Мій юний 
принц»).

76. СЛУХАЛИ: Про колективне звернення ЛОО «Національна спілка 
художників України» від 24.01.2022 (вх № 02-596; 02-590 від 31.01.2022) щодо 
внесення змін до Постанови КМУ № 1209 від 10.11.2021 (зниження тарифів).

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. За належністю інформувати постійну комісію з питань інженерного, 

житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-
енергетичного комплексу (Г. Козловський) про прийняте рішення.

77. СЛУХАЛИ: Про стан фінансування закладів культури у 2022 році.
Доповідає: І. Гаврилюк.
ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. При уточненні обласного бюджету Львівської області на 2022 рік 

виділити коштів на дофінансування галузі культури у 2022 році.
2. Звернутися листом до голови Львівської обласної державної 

адміністрації  (М. Козицький) та департаменту з питань культури, 
національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації 
(І. Гаврилюк) щодо надання у термін до 15.02.2022 наступної інформації: яку 
роботу пророблено Львівською обласною державною адміністрацією, 
департаментом з питань культури, національностей та релігій, з порушеного 
питання; з якими громадами проведено перемовини, консультації та які з них 
готові (чи не готові) взяти на баланс і фінансувати установи культури, зазначені 
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у додатку 8 до рішення обласної ради від 21.12.2021 № 308 «Про обласний 
бюджет Львівської області на 2022 рік».

3. Департаментові з питань культури, національностей та релігій 
Львівської обласної державної адміністрації (І. Гаврилюк) надати письмову 
інформацію щодо загальної суми коштів, яка необхідна для фінансування 
зазначених закладів культури у ІІ півріччі 2022 року та в розрізі кожної 
установи.

4. Скерувати листа до постійної комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку обласної ради (В. Квурта) щодо передбачення коштів 
для фінансування у ІІ півріччі 2022 року комунальних закладів Львівської 
обласної ради, зазначених у додатку 8 до рішення обласної ради від 21.12.2021 
№ 308 «Про обласний бюджет Львівської області на 2022 рік» та, які не 
переходять на баланс місцевих бюджетів.

78. СЛУХАЛИ: Про лист директора-художнього керівника КЗ ЛОР 
«Львівський академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія 
Дрогобича» М. Гнатенка від 01.02.2022 № 14 (вх № 02-640 від 01.02.2022) щодо 
виділення коштів для реалізації проєкту в рамках відзначення у 2022 році 80-
річчя створення Української повстанської армії.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати зазначену пропозицію.
2. Скерувати листа до департаменту з питань культури, національностей 

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

3. Винести порушене питання на розгляд засідання оргкомітету з 
відзначення 80-річчя УПА у 2022 році.

79. СЛУХАЛИ: Про ситуацію, яка склалася в нічному клубі «Спліт» у 
місті Львові з дотримання мораторію на російський культурний продукт, що діє 
на Львівщини з 2018 року.

ВИСТУПИЛИ: С. Шеремета, Т. Письменна, П. Цеголко, Ю. Горун.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 
1. Висловити категоричне неприйняття та недопустимість у повторення у 

подальшому такого інциденту, який відбувся у нічному клубі «Спліт».
2. Рекомендувати Львівській обласній державній адміністрації:
- посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з караоке-клубами щодо 

виконання рішення обласної ради від 18 вересня 2018 року № 745 «Про 
мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту 
на території Львівської області», залучивши департамент комунікацій та 
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внутрішньої політики ЛОДА (Д. Посипанко), головне управління національної 
поліції України у Львівській області (О. Шляховський) та місцеві громади для 
проведення відповідних заходів реагування;

- провести робочу нараду з адміністраціями караоке-клубів м. Львова та 
міст Львівської області;

- укласти меморандум між розважальними закладами, караоке-клубами 
м. Львова, районних центрів та курортних містечок області щодо дотримання 
мораторію на використання російськомовного культурного продукту. 

3. Рекомендувати Львівській міській раді (А. Садовий) створити робочу 
групу для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи на території міста 
Львова щодо дотримання мораторію на використання російськомовного 
культурного продукту.

Голова постійної комісії          Святослав ШЕРЕМЕТА

Секретар постійної комісії Тетяна ПИСЬМЕННА
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