
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань
історико-культурної спадщини та туризму

ПРОТОКОЛ № 28
від 10 лютого 2022 року

каб.307

Засідання розпочалося о 13.00
Засідання закінчилось о 15.10

Присутні: І. Щурко, С. Риботицька, Г. Чорна.

Запрошені:
Ю. Холод – заступник голови Львівської обласної ради;
Ю. Бучко – заступник голови Львівської обласної державної адміністрації;
О. Василько – директор департаменту архітектури та розвитку містобудування 
Львівської обласної державної адміністрації;
В. Петрик – начальник управління охорони об’єктів культурної спадщини 
обласної державної адміністрації;
Т. Лозинський – заступник начальника управління туризму та курортів 
Львівської обласної державної адміністрації;
В. Довжинський  – помічник-консультант депутата Львівської обласної ради;
З. Куриляк – помічник-консультант депутата Львівської обласної ради;
С. Сидоренко – керівник БФ «Волонтерська сотня Львова»;
І. Маланчак – волонтерка БФ «Волонтерська сотня Львова», членкиня 
парафіяльної ради костелу XVII ст. Різдва Богородиці у м. Комарно;
О. Радович – член парафіяльної ради костелу XVII ст. Різдва Богородиці у 
м. Комарно, начальник будівельного відділу ПАТ «УКРНАФТА».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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 24.01.2022 вх № 02-406) щодо надання звітів про 
стан виконання у 2021 році заходів обласних програм.
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4. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації А. Годика (від 27.01.2022 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.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко з пропозицією, включити до порядку денного 
постійної комісії питання:

- Про реставрацію та кольорове вирішення геральдичних символів на 
фасаді будівлі Товариства «Дністер» по вул. Руській, 20.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного вказане питання в Різне.

2. СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, О. Василько, Г. Чорна, В. Довжинський, Г. Чорна, 
В. Петрик, С. Риботицька, З. Куриляк, Ю. Холод, Т. Лозинський.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Заслухати звіт та дати оцінку виконання у 2021 році Програми 
«Охорона, збереження і популяризація історико-культурної спадщини у 
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Львівській області на 2021 – 2025 роки» департаментом архітектури та 
розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації на сесії 
Львівської обласної ради.

Звіт про виконання Програми розвитку туризму та курортів у Львівській 
області на 2021 – 2025 роки управлінням туризму та курортів Львівської 
обласної державної адміністрації взяти до відома.

3. СЛУХАЛИ: Про лист першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації А. Годика (від 24.01.2022 вх № 02-406) щодо надання 
звітів про стан виконання у 2021 році заходів обласних програм.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома. 

4. СЛУХАЛИ: Про лист першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації А. Годика (від 27.01.2022 вх № 02-497) щодо зведеної 
інформації про стан виконання обласних програм у 2021 році.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

5. СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, О. Василько, С. Риботицька, Ю. Бучко, Ю. Холод, О. 
Радович, І. Маланчак, С. Сидоренко, В. Петрик.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати в департамент архітектури та розвитку 
містобудування Львівської обласної державної для вивчення та надання 
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання. 

6. СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, В. Петрик, С. Риботицька, О. Василько.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати в департамент архітектури та розвитку 
містобудування Львівської облдержадміністрації з проханням поінформувати 
заявника про можливості фінансування зазначених реставраційних робіт у 
2022 році, зокрема в рамках субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проєктів робіт з реставрації, консервації та ремонту 
пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності.
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Скерувати в управління майном спільної власності Львівської обласної 

ради з проханням, в межах компетенції і фінансово-технічних ресурсів, 
забезпечити належне утримання зазначеного об’єкта.

7. СЛУХАЛИ: 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 смт Олесько.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, В. Довжинський.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати і скерувати зазначене звернення в постійну комісію 
з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та 
паливно-енергетичного комплексу з проханням вишукати кошти для 
проведення ремонту під’їздної дороги, протяжністю орієнтовно 1 км з 
автошляху міжнародного значення М 06 до Замкового комплексу в 
смт Олесько.

8. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь голови Дрогобицької районної ради 
А. Шевкенича (від 26.01.2022 вх № 02-486) щодо збереження геральдичних 
символів.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

9. СЛУХАЛИ: Про лист Бродівського міського голови А. Белея (від 31.01.2022 
вх № 02-603) щодо проєктно-кошторисної документації реставрації церкви в 
с. Клекотів.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, В. Петрик.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.

10. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь заступника керівника Галицької окружної 
прокуратури м. Львова В. Дубаса (від 31.01.2022 вх № 02-567) щодо 
правомірності оформлення права комунальної власності на нежитлові 
приміщення по вул. Соборна, 3а.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома. 

11. СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, В. Петрик.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.
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12. СЛУХАЛИ: Про реставрацію та кольорове вирішення геральдичних 
символів на фасаді будівлі Товариства «Дністер» на вул. Руській, 20.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, В. Петрик, С. Риботицька, В. Довжинський, 
Г. Чорна.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Звернутися до управління охорони історичного середовища 
Львівської міської ради з проханням невідкладно провести робочу нараду щодо 
реставрації та кольорового породження геральдичних символів на фасаді 
будівлі Товариства «Дністер» та поінформувати комісію про погодження 
проєктно-кошторисної документації даного об’єкта.

     
Голова 
постійної комісії                                                                        Іван ЩУРКО

Секретар постійної комісії                                                        Галина ЧОРНА
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