ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань
історико-культурної спадщини та туризму
ПРОТОКОЛ № 30
від 28 квітня 2022 року
каб.307
Засідання розпочалося о 15.00
Засідання закінчилось о 16.00
Присутні: І. Щурко, С. Риботицька, Г. Чорна.
Запрошені:
В. Довжинський – помічник-консультант депутата Львівської обласної ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання комісії.
2. Про протокольне доручення голови Львівської обласної ради І. Гримак (від
08.04.2022 №ПДВн-4) щодо напрацювання пропозицій для розробки Стратегії
стосовно адаптації базових галузей Львівщини до умов воєнного стану та в
післявоєнний період.
3. Про звернення голови Підберізцівської сільської ради В. Коваля (від
11.02.2022 вх № 02-822) щодо реставрації пам’ятки архітектури місцевого
значення церкви Воздвиження Чесного Хреста в с. Глуховичі Львівського
району Львівської області.
4. Про лист голови постійної комісії з питань культури, інформаційної політики
та промоції С. Шеремети (від 14.04.2022 №К107вн-43) щодо виділення коштів
для виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкту «Панська садиба
XIX ст.» в с. Журавники Львівського району.
5. Про лист голови постійної комісії з питань культури, інформаційної політики
та промоції С. Шеремети (від 14.04.2022 №К107вн-38) щодо вжиття заходів для
технічного обстеження аварійної частини будівлі Львівського палацу мистецтв
та здійснення її укріплення.
6. Різне.
1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко з пропозицією включити до порядку денного
постійної комісії питання:
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- Про підтримку ініціатив зі збереження об’єктів історико-культурної
спадщини, музейних установ та колекції в умовах війни;
- Про необхідність проведення перевірок готовності об’єктів історикокультурної спадщини (особливо дерев’яних церков і музейних установ)
до надзвичайних ситуацій, та проведення навчань з питань
протипожежної безпеки для власників/користувачів цих об’єктів.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного вказані питання в Різне.
2. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення голови Львівської обласної ради
І. Гримак (від 08.04.2022 №ПДВн-4) щодо напрацювання пропозицій для
розробки Стратегії стосовно адаптації базових галузей Львівщини до умов
воєнного стану та в післявоєнний період.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, В. Довжинський, Г. Чорна.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Сформувати робочу групу в профільній галузі та провести цикл
засідань групи з метою напрацювання пропозицій до Стратегії щодо адаптації
базових галузей Львівщини до умов воєнного стану та в післявоєнний період.
3. СЛУХАЛИ: Про звернення голови Підберізцівської сільської ради В. Коваля
(від 11.02.2022 вх № 02-822) щодо реставрації пам’ятки архітектури місцевого
значення церкви Воздвиження Чесного Хреста в с. Глуховичі Львівського
району Львівської області.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, В. Довжинський, С. Риботицька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати необхідність включення реставрації вказаної вище
пам’ятки в обласну Програму «Охорона, збереження і популяризація історикокультурної спадщини у Львівській області на 2021 – 2025 роки» та скерувати
зазначене звернення в департамент архітектури та розвитку містобудування
Львівської обласної військової адміністрації для вивчення та надання
пропозицій щодо шляхів вирішення порушеного питання.
4. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань культури,
інформаційної політики та промоції С. Шеремети (від 14.04.2022 №К107вн-43)
щодо виділення коштів для виготовлення проєктно-кошторисної документації
об’єкту «Панська садиба XIX ст.» в с. Журавники Львівського району.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома.
5. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань культури,
інформаційної політики та промоції С. Шеремети (від 14.04.2022 №К107вн-38)
щодо вжиття заходів для технічного обстеження аварійної частини будівлі
Львівського палацу мистецтв та здійснення її укріплення.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, В. Довжинський.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати необхідність проведення обстеження аварійної
частини будівлі Львівського палацу мистецтв та скерувати зазначене звернення
за належністю до Управління майном спільної власності Львівської обласної
ради для розгляду та вжиття заходів щодо обстеження та безпечної експлуатації
майна вказаного вище комплексу.
6. СЛУХАЛИ: Про підтримку ініціатив зі збереження об’єктів історикокультурної спадщини, музейних установ та колекції в умовах війни.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, Г. Чорна, В. Довжинський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Звернутися до голови Львівської обласної військової
адміністрації М. Козицького щодо необхідності:
- підтримки проєктів завершення з протипожежної безпеки об’єктів історикокультурної спадщини;
- логістичної підтримки волонтерських ініціатив у сфері збереження історикокультурної спадщини;
- залучення іноземних партнерів та ресурсів для реалізації проєктів зі
збереження об’єктів культурної спадщини Львівщини в умовах війни.
7. СЛУХАЛИ: Про необхідність проведення перевірок готовності об’єктів
історико-культурної спадщини (особливо дерев’яних церков і музейних
установ) до надзвичайних ситуацій, та проведення навчань з питань
протипожежної безпеки для власників/користувачів цих об’єктів.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, Г. Чорна, С. Риботицька, В. Довжинський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Звернутися до начальника головного управління ДСНС
України у Львівській області Ю. Кагітіна щодо необхідності проведення
перевірок готовності об’єктів історико-культурної спадщини, особливо
дерев’яних церков та музейних установ до надзвичайних ситуацій і проведення
навчань з питань протипожежної безпеки для власників користувачів цих
об’єктів.
2. Звернутися до голови Львівської Архиєпархії УГКЦ митрополита Ігора
Возьняка щодо:
- інформування про стан протипожежної безпеки сакральних споруд;
- сприяння у встановленні засобів протипожежного захисту;
- обов’язкового визначення на кожній парафії відповідального за
протипожежну безпеку;
- проведення відповідних навчань/інструктажу для парафіян.
Голова
постійної комісії

Іван ЩУРКО

Секретар постійної комісії

Галина ЧОРНА

