Про відзначення у Львівській області
1030-річчя хрещення Київської Русі – України

Відповідно до статті 6, частини 1 статті 39 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», на виконання пункту 2 Указу Президента України
від 08.08.2017 № 214/2017 «Про заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя
хрещення Київської Русі – України», пункту 2 Плану організації виконання
зазначеного Указу, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України
18.08.2017 (протокол № 49), та з метою належної підготовки і проведення
ювілейних заходів з нагоди цієї дати:
1.
Створити організаційний комітет з підготовки та проведення
заходів з відзначення у Львівській області 1030-річчя хрещення Київської Русі
– України і затвердити його склад згідно з додатком.
2.
Затвердити план заходів з відзначення у Львівській області 1030річчя хрещення Київської Русі – України, що додається.
3.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних обов’язків.

Голова

О. М. Синютка

Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від ___________________
№ ___________________
СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та проведення заходів з
відзначення у Львівській області
1030-річчя хрещення Київської Русі – України
СТОКОЛОС-ВОРОНЧУК – заступник
голови
обласної
державної
Оксана Олександрівна
адміністрації,
співголова
організаційного
комітету
БІЛОУС
Андрій Васильович

– перший заступник голови обласної ради,
співголова організаційного комітету (за згодою)

ТУРКАЛО
Мирослава
Володимирівна

– директор департаменту з питань культури,
національностей та релігій обласної державної
адміністрації, секретар організаційного комітету
Члени організаційного комітету:

БАБЛЕНЮК
Артемій Анатолійович

– завідувач канцелярією Львівсько-Сокальської
єпархії УПЦ КП, ієрей (за згодою)

БЕРЕЗЮК
Ольга Миронівна

– т. в. о. директора департаменту внутрішньої та
інформаційної політики обласної державної
адміністрації

БІЛЯК
Микола Романович

– Сколівський
декан
протоієрей (за згодою)

БОРОВЕЦЬ
Зенон Іванович

– член комісії у справах мирян, секретар наглядової
ради місії «Страдецька гора» (за згодою)

БРУНЕЦЬ
Григорій Дмитрович

– президент благодійного фонду «Святий Юр» (за
згодою)

БУДЗАН
Ростислав Зіновійович

– священик Архикатедрального собору святого
Юра (за згодою)

ГАЮК
Володимир Васильович

– заслужений працівник культури України, голова
Ставропігійської ради Львова (за згодою)

УАПЦ,

митрофорний

2
ДРЕВНЯК
Олег Володимирович

– Львівський
декан
протоієрей (за згодою)

УАПЦ, митрофорний

ДРОЗДЯК
Павло Вікторович

– священик Архикатедрального собору святого
Юра, капелан Львівської міської ради (за згодою)

ІВАНЧЕНКО
Олександр Іванович

– секретар єпархіального управління Львівської
єпархії УПЦ, клірик Свято-Георгіївського
кафедрального храму, протоієрей (за згодою)

КАЛИНЮК
Валерій Анатолійович

– голова Громадської ради «Святий Юр» (за
згодою)

КОРЧАГІН
Андрій Романович

– адміністратор храму святих мучениць Віри, Надії,
Любові та їх матері Софії УГКЦ, капелан
Львівської обласної державної адміністрації та
Львівської обласної ради (за згодою)

КУСИЙ
Олександр Іванович

– диякон Львівської митрополичої базиліки
Успіння Пресвятої Діви Марії РКЦ (за згодою)

ЛОЗИНСЬКИЙ
Назар Ігорович

– протоієрей УПЦ КП, кандидат наук з богослов’я,
доцент, декан богословського факультету, голова
прес-служби
Львівської
Православної
Богословської Академії, настоятель храму святого
Іоанна Золотоустого (за згодою)

МАЛИЦЬ
Орест Григорович

– директор Львівського музею історії релігії (за
згодою)

МАНДЗІЙ
Любомира Степанівна

– директор департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації

МАРЧЕНКО
Валерій Павлович

– старший пастор християнської
церкви «Гефсиманія» (за згодою)

МАТВІЄНКО
Руслан Йосифович

– секретар Львівської єпархії УАПЦ, митрофорний
протоієрей (за згодою)

о. Артур МІНОСЯН

– диякон храму Успення Пресвятої Богородиці
вірменської апостольської церкви (за згодою)

МОСКАЛЕНКО
Андрій Олександрович

– заступник Львівського міського голови з питань
розвитку (за згодою)

євангельської
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ПЕРУН
Михайло Євгенович

– керівник благодійної
Андрей» (за згодою)

організації

«Фундація

РОМАНЮК
Олександр Васильович

– старший пресвітер Львівського
об’єднання церков ЄХБ (за згодою)

обласного

САС
Іван Миколайович

– секретар єпархіальної ради УАПЦ, митрофорний
протоієрей (за згодою)

ЦВЬОК
Павло Мар’янович

– синкел у справах мирян Курії
архиєпархії УГКЦ (за згодою)

ЧОПИК
Василь Юрійович

– керівник Західної конференції церкви АСД в
Україні (за згодою)

ЯКИМІВ
Володимир Леонідович

– старший пресвітер об’єднання церков ХВЄ у
Львівській області (за згодою)

Заступник голови

Львівської

О. О. Стоколос-Ворончук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
від ___________________
№ ____________________
ПЛАН
заходів з відзначення у Львівській області
1030-річчя хрещення Київської Русі – України
1. Провести заходи з відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі –
України у населених пунктах області.
Єпархіальні управління християнських
церков;
департамент
з
питань
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації;
структурні підрозділи з питань культури
райдержадміністрацій та міськвиконкомів
міст обласного значення
Термін: липень 2018 року
2. Провести святкові літургії в храмах населених пунктів області.
Єпархіальні
церков

управління

християнських

Термін: липень 2018 року
3. Організувати та провести екуменічну молитву за участі керівників
єпархій християнських церков у Львівській області з нагоди 1030-річчя
хрещення Київської Русі – України та святковий концерт на площі біля
пам’ятника Т. Шевченку.
Департамент
з
питань
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації;
департамент внутрішньої та інформаційної
політики облдержадміністрації;
єпархіальні управління християнських
церков
Термін: 28 липня 2018 року
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4. Сприяти релігійним організаціям області у проведенні релігійних,
просвітницьких та культурно-концертних заходів з нагоди відзначення 1030річчя хрещення Київської Русі – України.
Департамент
з
питань
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації;
структурні підрозділи з питань культури
райдержадміністрацій та міськвиконкомів
міст обласного значення
Термін: липень-серпень 2018 року
5. Провести фестиваль-конкурс духовної музики у кафедральних храмах
міста і заключний гала-концерт, присвячений 1030-річчю хрещення Київської
Русі-України.
Департамент
з
питань
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації;
єпархіальні управління християнських
церков
Термін: липень-жовтень 2018 року
6. Організувати та провести урочисте засідання керівників єпархіальних
управлінь у Львівській області, релігійних організацій, присвячене 1030-річчю
хрещення Київської Русі – України.
Департамент
з
питань
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації;
єпархіальні управління християнських
церков
Термін: липень 2018 року
7. Організувати та провести тематичні виставки, зустрічі у бібліотеках
області з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі – України.
Департамент
з
питань
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації;
структурні підрозділи з питань культури
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райдержадміністрацій та міськвиконкомів
міст обласного значення
Термін: липень-серпень 2018 року
8. Організувати та провести в музейних установах області тематичні
виставки творів сакрального мистецтва, екскурсії, лекції, дні відкритих дверей,
присвячені 1030-річчю хрещення Київської Русі – України.
Департамент
з
питань
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації;
структурні підрозділи з питань культури
райдержадміністрацій та міст обласного
підпорядкування
Термін: липень-серпень 2018 року
9. Організувати проведення конкурсу сценаріїв до свята 1030-річчя
хрещення Київської Русі-України у загальноосвітніх навчальних закладах
області.
Департамент
освіти
облдержадміністрації

і

науки

Термін: вересень-грудень 2018 року
10. Організувати проведення у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти тематичних занять, присвячених 1030-річчю хрещення
Київської Русі – України.
Департамент
освіти
облдержадміністрації

і

науки

Термін: вересень-грудень 2018 року
11. Провести у загальноосвітніх навчальних закладах області уроки
християнської етики, присвячені 1030-річчю хрещення Київської Русі –
України.
Департамент
освіти
облдержадміністрації

і

Термін: вересень-грудень 2018 року

науки
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12. Розробити проект медіапрезентації на тему: «Історія хрещення
Київської Русі-України» та забезпечити його розповсюдження у бібліотеках і
навчальних закладах області.
Львівський музей історії релігії;
департамент
з
питань
національностей
та
облдержадміністрації;
департамент
освіти
і
облдержадміністрації

культури,
релігій
науки

Термін: липень-грудень 2018 року
13. Організувати проведення лекторію на тему: «Томос про автокефалію
православної церкви в Україні» (щомісячно) на базі Львівського музею історії
релігії.
Львівський музей історії релігії;
єпархіальні управління християнських
церков
Термін: липень-грудень 2018 року
13. Забезпечити широке висвітлення та анонсування в засобах масової
інформації проведення ювілейних заходів на території області.
Департамент внутрішньої та інформаційної
політики облдержадміністрації
Термін: липень 2018 року
14. Забезпечити виготовлення та встановлення на території області
соціальної реклами з нагоди відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі –
України.
Департамент внутрішньої та інформаційної
політики облдержадміністрації
Термін: липень 2018 року
__________________________________________

