
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIII скликання 

постійна комісія з питань 

історико-культурної спадщини та туризму 
 

ПРОТОКОЛ № 33 

від 19 жовтня 2022 року 

каб.307 
 

Засідання розпочалося о 15.40 

Засідання закінчилось о 16.30 

 

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

 

Запрошені: 

В. Петрик – начальник управління охорони об’єктів культурної спадщини 

департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної 

державної адміністрації. 

 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про порядок денний засідання комісії. 

2. Про протокольне доручення за підсумками апаратної наради в голови 

обласної ради від 19.09.2022 ( вх №ПДВн-16 від 21.09.2022) при надходженні 

звітів про виконання обласних цільових програм здійснювати детальний аналіз 

їх виконання з метою напрацювання відповідних пропозицій. 

3. Про звернення помічника-депутата Жовківської міської ради Р. Ліськевича 

(від 07.09.2022 вх №01-Л-642) щодо виділення коштів на продовження 

реставрації церкви Святої Трійці в м. Жовква. 

4. Про звернення голови Судовишнянської міської ради З. Фольтовича (від 

26.09.2022 вх №02-2434) щодо зняття з обліку об’єктів культурної спадщини. 

5. Про лист голови постійної комісії з питань культури, інформаційної політики 

та промоції С. Шеремети (від 30.09.2022 №К107вн-81) щодо результатів 

розгляду        звернення        голови        Судовишнянської        міської        ради 

З. Фольтовича стосовно зняття з обліку об’єктів культурної спадщини. 

6. Про звернення депутата Дрогобицької районної ради А. Яніва (від 11.10.2022 

вх №02-2606) щодо порятунку сімейної садиби генерала УПА Дмитра Грицая. 

7. Про лист заступника голови Львівської військової державної адміністрації 

Ю. Бучка (від 07.10.2022 вх №02-2595) щодо стану виконання обласної 

програми «Охорона, збереження і популяризація історико-культурної 

спадщини у Львівській області на 2021 – 2025 роки». 

8. 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 протокольне доручення за підсумками апаратної наради в 

голови обласної ради від 19.09.2022 ( вх. № ПДВн-16 від 21.09.2022) при 

надходженні звітів про виконання обласних цільових програм здійснювати 

детальний аналіз їх виконання з метою напрацювання відповідних пропозицій. 

ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяли до відома та використання в роботі. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про звернення помічника-депутата Жовківської міської ради 

Р. Ліськевича (від 07.09.2022 вх №01-Л-642) щодо виділення коштів на 

продовження реставрації церкви Святої Трійці в м. Жовква. 

ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, Г. Чорна, В. Петрик. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформувати автора звернення про те, що комісія готова розглянути 

питання співфінансування проведення реставраційних робіт церкви Святої 

Трійці у м. Жовква за умови погодження проєктно-кошторисної документації 

Міністерством культури та інформаційної політики України, наявності 

необхідних дозволів на початок робіт і отримання співфінансування 

замовником з інших джерел. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про звернення    голови    Судовишнянської    міської    ради 

З. Фольтовича (від 26.09.2022 вх №02-2434) щодо зняття з обліку об’єктів 

культурної спадщини. 

ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, В. Петрик. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати та, беручи до уваги наведені у зверненні аргументи, 

скерувати зазначене звернення до департаменту архітектури та розвитку 

містобудування Львівської обласної державної адміністрації (О. Василько) з 

проханням невідкладно звернутися до Міністерства культури та інформаційної 

політики України для виключення вказаних братських могил радянським 

воїнам з обліку об’єктів культурної спадщини. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань культури, 

інформаційної політики та промоції С. Шеремети (від 30.09.2022 №К107вн-81) 

щодо результатів розгляду звернення голови Судовишнянської міської ради 

З. Фольтовича стосовно зняття з обліку об’єктів культурної спадщини. 

ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 
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ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома та скерувати в департамент 

архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної 

адміністрації (О. Василько). 

 

6. СЛУХАЛИ: Про звернення депутата Дрогобицької районної ради А. Яніва 

(від 11.10.2022 вх №02-2606) щодо порятунку сімейної садиби генерала УПА 

Дмитра Грицая. 

ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, В. Петрик. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

6.1. Скерувати зазначене звернення до Департаменту архітектури та 

розвитку   містобудування   Львівської    обласної    державної    адміністрації 

(О. Василько) щодо невідкладного реагування на факт руйнування пам'ятки 

культурної спадщини і її невід'ємних частин та видання припис на зупинення 

самовільних будівельних робіт. 

6.2. Звернутися до Державної інспекції архітектури та містобудування 

України щодо проведення перевірки викладених у зверненні фактів. 

6.3. Звернутися до Меденицької територіальної громади з проханням в 

межах компетенції відреагувати на факти, наведені у зверненні. 
 

7. СЛУХАЛИ: Про лист заступника голови Львівської військової обласної 

адміністрації Ю. Бучка (від 07.10.2022 вх №02-2595) щодо стану виконання 

обласної програми «Охорона, збереження і популяризація історико-культурної 

спадщини у Львівській області на 2021 – 2025 роки». 

ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, Г. Чорна, В. Петрик. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

7.1. Інформацію взяти до відома. 

7.2. Звернутися до начальника Львівської обласної військової адміністрації 

М. Козицького щодо: 

- необхідності фінансування у 2023 році Програми «Охорона збереження і 

популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області на 2021 – 

2025 роки»; 

- першочергово профінасувати заходи зі встановлення автоматичних 

пожежних сигналізацій та систем оповіщення про пожежу, блискавкозахисту на 

пам’ятках дерев’яної сакральної архітектури; 

- залучити членів постійної комісії до формування бюджету на 2023 рік у 

сфері збереження історико-культурної спадщини. 

7.3. Звернутися до департаменту архітектури та розвитку містобудування 

Львівської обласної державної адміністрації (О. Василько) щодо надання 

інформації: 
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- про діяльність та проєкти, що реалізовуються департаментом, зокрема в 

сфері збереження історико-культурної спадщини в умовах воєнного стану; 

- про виконання Програми «Охорона збереження і популяризація історико- 

культурної спадщини у Львівській області на 2021 – 2025 роки» у 2022 році зі 

зазначенням сум, об’єктів, виду і характеру робіт; 

- про запити, які департамент готує до формування обласного бюджету на 

2023 рік; 

- про міжнародні структури з якими налагоджено співпрацю, укладено 

відповідні угоди про партнерство для реалізації заходів профільної програми та 

збереження культурної спадщини в умовах війни. 

 

8. СЛУХАЛИ: Різне . 

 

 
 

Голова Іван ЩУРКО 

 
 

Секретар Галина ЧОРНА 
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