ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань
історико-культурної спадщини та туризму
ПРОТОКОЛ № 32
від 18 серпня 2022 року
каб.307
Засідання розпочалося о 15.00
Засідання закінчилось о 16.10
Присутні: І. Щурко, С. Риботицька (у режимі відеоконференції), Г. Чорна.
Запрошені:
З. Куриляк – помічник-консультант депутата Львівської обласної ради
В. Петрик – начальник управління охорони об’єктів культурної спадщини
Львівської обласної державної адміністрації.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання комісії.
2. Про лист першого заступника голови Львівської обласної військової
адміністрації А. Годика (від 04.08.2022 вх № 02-1983) щодо розгляду
узагальненої інформації про стан виконання у I півріччі 2022 року обласних
цільових програм.
3. Про звернення голови ГО «Патріоти Комарна» І. Маланчак (від 13.07.2022
вх № 02-1811) щодо збереження об’єкта культурної спадщини в м. Комарно.
4. Про звернення Комарнівського міського голови І. Черевичника (від
27.07.2022 вх №02-1894) щодо результатів розгляду звернення голови
ГО «Патріоти Комарна» стосовно збереження об’єкта культурної спадщини в
м. Комарно.
5. Про лист заступника начальника управління туризму та курортів Львівської
обласної державної адміністрації Т. Лозинського (від 01.08.2022 вх № 1942)
щодо проєктів, які реалізує управління в умовах воєнного стану.
6. Про лист голови постійної комісії з питань культури, інформаційної політики
та промоції С. Шеремети (від 03.08.2022 №К107вн-67) щодо напрацювання
проєкту рішення «Про внесення змін до рішення від 5 травня 1972 року № 183
виконкому Львівської обласної Ради депутатів трудящих «Про взяття під
державну охорону пам’ятників археології, історії та мистецтва, розташованих
на території Львівської області».
7. Різне.
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1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний у цілому.
2. СЛУХАЛИ: Про лист першого заступника голови Львівської обласної
військової адміністрації А. Годика (від 04.08.2022 вх № 02-1983) щодо розгляду
узагальненої інформації про стан виконання у I півріччі 2022 року обласних
цільових програм.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, Г. Чорна, В. Петрик.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Інформацію взяли до відома.
2.2. Звернутися до начальника Львівської обласної військової адміністрації
М. Козицького щодо необхідності завершення фінансування об’єктів у рамках
Програми «Охорона збереження і популяризація історико-культурної спадщини
у Львівській області на 2021 – 2025 роки», по яких проведенні тендерні
процедури та укладені договори, а також зазначити причини відсутності
фінансування ремонтно-реставраційних робіт на цих об’єктах.
3. СЛУХАЛИ: Про звернення голови ГО «Патріоти Комарна» І. Маланчак (від
13.07.2022 вх № 02-1811) щодо збереження об’єкта культурної спадщини в
м. Комарно.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, Г. Чорна, З. Куриляк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
3.1. Підтримати збереження виявлених розписів у будинку колишньої
плебанії (вікарівки) при костелі Різдва Богородиці у м. Комарно.
3.2. Звернутися до голови Комарнівської міської ради стосовно
необхідності виготовлення облікової документації на зазначений об’єкт для
внесення його до реєстру пам’яток культурної спадщини як нововиявлену
пам’ятку.
4. СЛУХАЛИ: Про звернення Комарнівського міського голови І. Черевичника
(від 27.07.2022 вх №02-1894) щодо результатів розгляду звернення голови
ГО «Патріоти Комарна» стосовно збереження об’єкта культурної спадщини в
м. Комарно.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, В. Петрик.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Комарнівській міській раді:
- провести роботи із залучення відповідних фахівців для збереження об’єкта
культурної спадщини в м. Комарно;
- здійснити необхідні процедури для визначення статусу об’єкта і внесення
його до реєстру пам’яток;
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- будь-які роботи з ремонту, реставрації або благоустрою території будинку
колишньої плебанії (вікарівки) здійснювати в комплексі з пам’яткою
архітектури костелом Різдва Богородиці;
- виготовити облікову документацію на щойно виявлений об’єкт культурної
спадщини з метою подальшого внесення його до переліку пам’яток культурної
спадщини.
5. СЛУХАЛИ: Про лист заступника начальника управління туризму та
курортів Львівської обласної державної адміністрації Т. Лозинського (від
01.08.2022 вх № 1942) щодо проєктів, які реалізує управління в умовах
воєнного стану.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
6. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань культури,
інформаційної політики та промоції С. Шеремети (від 03.08.2022 №К107вн-67)
щодо напрацювання проєкту рішення «Про внесення змін до рішення від
5.05.1972 року № 183 виконкому Львівської обласної Ради депутатів трудящих
"Про взяття під державну охорону пам’ятників археології, історії та мистецтва,
розташованих на території Львівської області"».
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, Г. Чорна, В. Петрик.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:
6.1.
Підтримати
необхідність
підготовки
змін
до
рішення
№ 183 від 05.05.1972 року в частині вилучення об’єктів із урахуванням
рекомендацій експертів, зокрема об’єктів, які підпадають під дію Закону
України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки», ідеологічно чужих або таких, що не мають історичної чи
мистецької цінності.
6.2. Підтримати пропозицію постійної комісії з питань культури,
інформаційної політики та промоції (С. Шеремета) щодо проведення спільного
засідання з метою розгляду цього питання та напрацювання пропозицій змін до
Переліку пам’яток археології, історії, мистецтва союзного значення,
затвердженого рішенням виконкому Львівської обласної ради депутатів
трудящих від 05.05.1972 № 183«Про взяття під державну охорону пам’ятників
археології, історії та мистецтва, розташованих на території Львівської області».

Голова

Іван ЩУРКО

Секретар

Галина ЧОРНА

