
Проект рішення 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

________ сесія VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  № _____ 

від  ___  __________ 2018 року 

 

Про мораторій на публічне 

використання російськомовного 

культурного продукту на  

території Львівської області 

 

З метою уникнення ескалації напруги в суспільстві та недопущення 

розпалювання міжнаціональної ворожнечі; задля захисту українського 

інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та 

подолання наслідків тривалої мовної русифікації; беручи до уваги численні 

звернення патріотичних та ветеранських громадських організацій; 

керуючись Постановою Верховної Ради України № 129-VIII від 27.01.2015 

«Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, 

Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, 

Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 

Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу 

про визнання Російської Федерації державою-агресором»; відповідно до 

частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Львівська обласна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Встановити мораторій на публічне використання російськомовного 

культурного продукту в будь-яких формах на території Львівської області 

до моменту повного припинення окупації території України. 

2. Доручити Львівській обласній державній адміністрації                   

(О. Синютка) вжити заходів щодо створення міжвідомчої робочої групи (за 

участю громадськості, правоохоронних органів та районних державних 

адміністрацій) – з метою проведення систематичної роз’яснювальної 

роботи для фізичних та юридичних осіб про мораторій на публічне 

використання російськомовного культурного продукту на території 

Львівської області. 

3.Рекомендувати органам місцевого самоврядування області ухвалити 

аналогічні рішення щодо встановлення на відповідній території мораторію на 

публічне використання російськомовного продукту в будь-яких формах до 

моменту повного припинення окупації території України. 

4. Доручити виконавчому апаратові обласної ради (В. Харлов) 

напрацювати та подати на розгляд обласної ради звернення до Верховної 

Ради України щодо необхідності внесення змін до законодавчих актів 



України стосовно заборони публічного відтворення аудіовізуальних творів 

мовою держави-агресора. 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з 

питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного 

відродження та засобів масової інформації (Ю. Візняк), з питань 

депутатської діяльності, етики, регламенту, свободи слова та 

антикорупційної політики (А. Ковч) і з питань законності, правоохоронної 

діяльності, дотримання прав людини та військових проблем (М. Дзюдзь). 
 

 

Голова обласної ради                                            Олександр ГАНУЩИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	РІШЕННЯ № _____

