ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 28
засідання постійної комісії з питань
історико-культурної спадщини та туризму
10.02.2022 року

13.00

307 каб.

Склад постійної комісії:
Щурко Іван Петрович – голова постійної комісії;
Риботицька Соломія Володимирівна – заступник голови постійної комісії;
Чорна Галина Михайлівна – секретар постійної комісії.

1. Про порядок денний засідання комісії.
2. Про протокольне доручення за підсумками апаратної наради голови
Львівської обласної ради І. Гримак (від 26.01.2022 №ПДВн-1) щодо
опрацювання звітів про виконання обласних цільових програм за 2021 рік.
3. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної
адміністрації А. Годика (від 24.01.2021 вх № 02-406) щодо надання звітів про
стан виконання у 2021 році заходів обласних програм.
4. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної
адміністрації А. Годика (від 27.01.2021 вх № 02-497) щодо зведеної інформації
про стан виконання обласних програм у 2021 році.
5. Про звернення директора національної академії аграрних наук України
Інститут сільського господарства Карпатського регіону О. Стасіва (від
28.01.2022 вх № 02-543) щодо виділення коштів на протиаварійні роботи даху
та перекриття господарського флігелю .
6. Про звернення голови Громадської ради «Святий Юр» В. Калинюка (від
04.02.2022 вх № 02-697) щодо передбачення фінансування на ремонт даху та
фасаду Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки, упорядкування
території навколо бібліотеки.
7. Про звернення генерального директора Львівська національна галерея
мистецтв імені Б. Г. Возницького Т. Возняка (від 04.02.2022 вх № 02-693) щодо
капітального ремонту під’їздної дороги до замкового комплексу в Олеську.
8. Про лист-відповідь голови Дрогобицької районної ради А. Шевкенича (від
26.01.2022 вх № 02-486) щодо збереження геральдичних символів.

9. Про лист Бродівського міського голови А. Белея (від 31.01.2022 вх
№ 02-603) щодо проєктно-кошторисної документації реставрації церкви в
с. Клекотів.
10. Про лист-відповідь заступника керівника Галицької окружної прокуратури
м. Львова В. Дубас (від 31.01.2022 вх № 02-567) щодо правомірності
оформлення права комунальної власності на нежитлові приміщення по
вул. Соборна, 3а.
11. Про лист голови постійної комісії з питань культури, інформаційної
політики та промоції С. Шеремети (від 27.01.2022 вх №К107вн-1) щодо
проведення археологічних досліджень.
12. Різне.

Голова постійної комісії

Іван ЩУРКО

