ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань
історико-культурної спадщини та туризму
ПРОТОКОЛ № 29
від 22 лютого 2022 року
каб.307
Засідання розпочалося о 11.00
Засідання закінчилось о 12.50
Присутні: І. Щурко, С. Риботицька, Г. Чорна.
Запрошені:
Ю. Холод – заступник голови Львівської обласної ради;
О. Василько – директор департаменту архітектури та розвитку містобудування
Львівської обласної державної адміністрації;
В. Петрик – начальник управління охорони об’єктів культурної спадщини
обласної державної адміністрації;
В. Довжинський – помічник-консультант депутата Львівської обласної ради;
З. Куриляк – помічник-консультант депутата Львівської обласної ради;
А. Голдун – начальник відділу управління комунальними закладами УМВС;
І. Іваночко – претендент на посаду директора КП ЛОР «АІКЗ «Стільське
городище».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання комісії.
2. Про лист голови Львівської обласної державної адміністрації М. Козицького
(від 15.02.2022 вх № 02-922) щодо проєкту рішення "Про внесення змін до
рішення Львівської обласної ради від 23 грудня 2021 року № 339 «Про
внесення змін до Програми Охорона, збереження і популяризація історикокультурної спадщини у Львівській області на 2021 – 2025 роки"».
3. Про звернення голови Церковної ради храму УГКЦ «Стрітення Господнього»
І. Барановського (від 15.02.2022 вх №01-Б-309) щодо виділення коштів на
аварійний ремонт даху церкви «Стрітення Господнього» у м. Львів на
вул. Винниченка, 30-А.
4. Про звернення в. о. директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей»
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І. Тимця (від 11.02.2022 вх № 02-826) щодо виділення коштів для виготовлення
проєктно-кошторисної документації об’єкту «Панська садиба XIXст.» в
с. Журавники.
5. Про звернення ректора Львівського національного університету імені Івана
Франка В. Мельника (від 15.02.2022 вх № 02-873) щодо фінансування
завершення ремонтно-реставраційних робіт фундаментів, фасадів та даху
пам’ятки національного значення – частини колишнього монастиря
Бернардинів у м. Львові на вул. Валовій, 18.
6. Про лист в. о. голови Шевченківської районної адміністрації С. Костяка (від
14.02.2022 вх № 02-866) щодо заяви мешканців смт Брюховичі стосовно
пам’ятника радянським воїнам.
7. Різне.
1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко з пропозицією:
1. включити до порядку денного постійної комісії питання:
- Про звернення голови Боринської селищної ради М. Шкітака (від
21.02.2022 вх № 02-1019) щодо підтримки і фінансування заходів з
розвитку туризму;
- Про лист голови постійної комісії з питань культури, інформаційної
політики та промоції С. Шеремети (від 21.02.2002 №К107вн-30) щодо
заборони перезахоронення останків бійців УПА;
- Про лист голови постійної комісії з питань культури, інформаційної
політики та промоції С. Шеремети (від 21.02.2002 №К107вн-28) щодо
формування складу оргкомітету з відзначення 2022 року Року родини
Пежанських.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Включити до порядку денного вказані питання в Різне.
2. Перенести питання № 2 порядку денного «Про лист голови Львівської
обласної державної адміністрації М. Козицького (від 15.02.2022 вх № 02-922)
щодо проєкту рішення "Про внесення змін до рішення Львівської обласної ради
від 23 грудня 2021 року № 339 «Про внесення змін до Програми Охорона,
збереження і популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області
на 2021 – 2025 роки"» та розглянути його під № 10.
3. Включити до порядку денного лист в. о. начальника управління майном
спільної власності Львівської обласної ради Т. Зозулі (від 21.01.2022 вх №021039) щодо проєкту рішення «Про призначення директора комунального
закладу Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного
заповідника «Стільське городище» та розглянути його під № 2.
2. СЛУХАЛИ: Про лист в. о. начальника управління майном спільної власності
Львівської обласної ради Т. Зозулі (від 21.01.2022 вх №02-1039) щодо проєкту
рішення «Про призначення директора комунального закладу Львівської
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обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника «Стільське
городище».
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, А. Голдун, І. Іваночко, С. Риботицька, Г. Чорна.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати зазначений проєкт рішення та винести на розгляд
сесії обласної ради.
Запропонувати депутатському корпусу визначити строк призначення
директора терміном на 5 років зважаючи на необхідність комплексних рішень
для активізації та налагодження ефективної роботи заповідника.
3. СЛУХАЛИ: Про звернення голови Церковної ради храму УГКЦ «Стрітення
Господнього» І. Барановського (від 15.02.2022 вх №01-Б-309) щодо виділення
коштів на аварійний ремонт даху церкви «Стрітення Господнього» у м. Львів на
вул. Винниченка, 30-А.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, В. Петрик, В. Довжинський, Ю. Холод,
С. Риботицька, З. Куриляк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Звернутися до департаменту архітектури та розвитку
містобудування Львівської облдержадміністрації про надання інформації
комісії та церковній громаді щодо погодження
проєктно-кошторисної
документації Міністерством культури та інформаційної політики України.
Уточнити правовий статус громади та будівлі храму, перевірити
можливість фінансування робіт в рамках Програми «Охорона, збереження та
популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області на 2021 –
2025 роки»
Рекомендувати церковній громаді додатково звертатися на конкурси та
грантові програми, що передбачають фінансування збереження пам’яток.
4. СЛУХАЛИ: Про звернення в. о. директора КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий
музей» І. Тимця (від 11.02.2022 вх № 02-826) щодо виділення коштів для
виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкту «Панська садиба
XIX ст.» в с. Журавники.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, З. Куриляк, В. Довжинський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Звернутися до постійної комісії з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку для передбачення коштів на виконання проєктнокошторисної документації і проведення ремонтних робіт в рамках бюджету
соціально-економічного розвитку.
5. СЛУХАЛИ: Про звернення ректора Львівського національного університету
імені Івана Франка В. Мельника (від 15.02.2022 вх № 02-873) щодо
фінансування завершення ремонтно-реставраційних робіт фундаментів, фасадів
та даху пам’ятки національного значення – частини колишнього монастиря
Бернардинів у м. Львові на вул. Валовій, 18.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, О. Василько, С. Риботицька, В. Довжинський.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та скерувати в постійну комісію з питань бюджету
та соціально-економічного розвитку з проханням передбачити фінансування
для завершення ремонтно-реставраційних робіт, оскільки попереднє
фінансування зазначених вище робіт відбувалося в рамках бюджету соціальноекономічного розвитку.
6. СЛУХАЛИ: Про лист в. о. голови Шевченківської районної адміністрації
С. Костяка (від 14.02.2022 вх № 02-866) щодо заяви мешканців смт Брюховичі
стосовно пам’ятника радянським воїнам.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, В. Петрик, С. Риботицька, О. Василько.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати зазначене звернення до постійної комісії з питань
культури, інформаційної політики та промоції й наголосити на усунені
символів, що підпадають під дію Закону України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
Поінформувати авторів звернення, що ініціаторами і замовниками
наукової документації, яка має містити інформацію про охоронну зону
пам’ятки може бути територіальна громада чи інше громадське утворення або
громадська організація зацікавлена у чіткому визначені правового і
пам’яткоохоронного статусу цього об’єкту та про відповідність до Закону
України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки».
7. СЛУХАЛИ: Про звернення голови Боринської селищної ради М. Шкітака
(від 21.02.2022 вх № 02-1019) щодо підтримки і фінансування заходів з
розвитку туризму .
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, Г. Чорна.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати в управління туризму та курортів Львівської
облдержадміністрації для надання інформації про проведення спільних заходів
з розвитку туризму у 2022 році в регіоні, зокрема в Боринські територіальній
громаді в рамках діяльності управління.
Звернутися до постійної комісії з питань культури, інформаційної політики
та промоції і до департаменту з питань культури, національностей та релігій
Львівської облдержадміністрації для підтримки заходів з промоції та культурні
заходи, які планує проводити Боринська територіальна громада.
8. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань культури,
інформаційної політики та промоції С. Шеремети (від 21.02.2002 №К107вн-30)
щодо заборони перезахоронення останків бійців УПА.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, В. Довжинських.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
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ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.
9. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань культури,
інформаційної політики та промоції С. Шеремети (від 21.02.2002 №К107вн-28)
щодо формування складу оргкомітету з відзначення 2022 року Року родини
Пежанських.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримала формування оргкомітету з представників Львівської
обласної ради та Львівської облдержадміністрації та подати кандидатуру
голови постійної комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму
Щурка І. П. для включення в зазначений оргкомітет.
10. СЛУХАЛИ: Про лист голови Львівської обласної державної адміністрації
М. Козицького (від 15.02.2022 вх № 02-922) щодо проєкту рішення "Про
внесення змін до рішення Львівської обласної ради від 23 грудня 2021 року
№ 339 «Про внесення змін до Програми Охорона, збереження і популяризація
історико-культурної спадщини у Львівській області на 2021 – 2025 роки"».
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, В. Петрик, О. Василько, С. Риботицька,
В. Довжинський, Г. Чорна, З. Куриляк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Залишити без розгляду зазначений проект рішення оскільки
комісія не була залучена до формування Напрямів використання бюджетних
коштів на 2022 рік Програми «Охорона, збереження і популяризація історикокультурної спадщини у Львівській області на 2021 – 2025 роки».

Голова
постійної комісії

Іван ЩУРКО

Секретар постійної комісії

Галина ЧОРНА

