
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань
історико-культурної спадщини та туризму

ПРОТОКОЛ № 35
від 15 лютого 2023 року

каб.307

Засідання розпочалося о 15.00
Засідання закінчилось о 16.50

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

Запрошені:
О. Василько – директор департаменту архітектури та розвитку містобудування 
Львівської обласної державної адміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання комісії.
2. Про доручення голови Львівської обласної ради І. Гримак (від 30.12.2022 
№Д-125) щодо формування плану роботи Львівської обласної ради.
3. Про звернення депутата Львівської обласної ради Т. Подвірного (від 
17.11.2022 №Д-17вн*-134) щодо проєкту рішення «Про встановлення 
мораторію на відчуження нерухомого майна, освітнього, соціально-
культурного, санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного, 
призначення, яке перебуває у спільній власності територіальних громад 
Львівської області».

– Про лист в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради А. Білоуса (від 30.01.2023 №16) щодо інвентаризації 
об’єктів освітнього, соціально-культурного, санаторно-курортного, 
туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, які належать до спільної 
власності територіальних громад Львівської області.
4. Про лист голови постійної комісії з питань екології, природніх ресурсів та 
рекреацій В. Свіщова (від 11.01.2023 №К108вн-2) щодо розгляду звернення 
Корчинського О. М. стосовно законності вирубки дерев на території 
КЗ ЛОР «Адміністрація історико-культурного заповідника «Стільське 
городище».
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5. Про лист-відповідь Меденицького селищного голови М. Живчина (від 
14.12.2022 вх 02-3521) щодо розгляду звернення депутата Дрогобицької міської 
ради А. Яніва.
6. Про лист-відповідь директора департаменту архітектури та розвитку 
містобудування Львівської обласної державної адміністрації О. Василько (від 
14.12.2022 вх № 02-3520) щодо стану виконання у 2022 році обласної програми 
«Охорона, збереження і популяризація історико-культурної спадщини у 
Львівській області на 2021 – 2025 роки».
7. Про лист-відповідь директора департаменту архітектури та розвитку 
містобудування Львівської обласної державної адміністрації О. Василько (від 
24.01.2023 вх № 02-148) щодо забезпечення виконання у 2023 році обласної 
програми «Охорона, збереження і популяризація історико-культурної 
спадщини у Львівській області на 2021 – 2025 роки».
8. Про лист-відповідь директора департаменту архітектури та розвитку 
містобудування Львівської обласної державної адміністрації О. Василько (від 
08.02.2023 вх № 02-297) щодо забезпечення виготовлення облікової 
документації та укладення охоронного договору на пам’ятку архітектури 
місцевого значення «церква Введення в Храм Пресвятої Богородиці» 
(ох. № 2452-м) у с. Станківці Стрийського району.
9. Різне.

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 доручення голови Львівської обласної ради І. Гримак (від 
30.12.2022 №Д-125) щодо формування плану роботи Львівської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, Г. Чорна.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Подати на розгляд обласної ради в I півріччі 2023 році такі 
питання:

- про внесення змін до Програми «Охорона, збереження і популяризація 
історико-культурної спадщини у Львівській області на 2021 – 2025 роки»;

- про співпрацю у сфері збереження культурної спадщини з відповідними 
міжнародними організаціями та фондами;

 - про ефективне управління об’єктами історико-культурної спадщини, які 
належать до спільної власності територіальних громад області.

- інші питання, які матимуть актуальне значення.

3. СЛУХАЛИ: Про звернення депутата Львівської обласної ради Т. Подвірного 
(від 17.11.2022 №Д-17вн*-134) щодо проєкту рішення «Про встановлення 
мораторію на відчуження нерухомого майна, освітнього, соціально-



3
культурного, санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного, 
призначення, яке перебуває у спільній власності територіальних громад 
Львівської області».

– Про лист в. о. начальника управління майном спільної власності 
Львівської обласної ради А. Білоуса (від 30.01.2023 №16) щодо інвентаризації 
об’єктів освітнього, соціально-культурного, санаторно-курортного, 
туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, які належать до спільної 
власності територіальних громад Львівської області, з визначенням чіткого 
переліку об’єктів.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, Г. Чорна.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести проєкт рішення «Про встановлення 
мораторію на відчуження нерухомого майна, освітнього, соціально-
культурного, санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного, 
призначення, яке перебуває у спільній власності територіальних громад 
Львівської області» на розгляд сесії обласної ради, з обов’язковим визначенням 
переліку об’єктів.

4. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань екології, природніх 
ресурсів та рекреацій В. Свіщова (від 11.01.2023 №К108вн-2) щодо розгляду 
звернення Корчинського О. М. стосовно законності вирубки дерев на території 
КЗ ЛОР «Адміністрація історико-культурного заповідника «Стільське 
городище».
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, О. Василько, С. Риботицька, Г. Чорна.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 

4.1.Звернутися до департаменту архітектури та розвитку містобудування 
Львівської обласної державної адміністрації (О. Василько) для надання 
інформації щодо вчинених заходів у зв’язку з самовільним будівництвом на 
території КЗ ЛОР «Адміністрація історико-культурного заповідника «Стільське 
городище».

4.2. Сформувати графік відвідування комунальних закладів Львівської 
обласної ради у сфері архітектури для ознайомлення з їхньою фінансово-
господарською діяльністю у 2022 році й напрацювання пропозицій щодо 
перспективних планів їх розвитку.

5. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Меденицького селищного голови 
М. Живчина (від 14.12.2022 вх 02-3521) щодо розгляду звернення депутата 
Дрогобицької міської ради А. Яніва.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

6. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту архітектури та 
розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації 
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О. Василько (від 14.12.2022 вх № 02-3520) щодо стану виконання у 2022 році 
обласної програми «Охорона, збереження і популяризація історико-культурної 
спадщини у Львівській області на 2021 – 2025 роки».
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, О. Василько.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

7. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту архітектури та 
розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації 
О. Василько (від 24.01.2023 вх № 02-148) щодо забезпечення виконання у 2023 
році обласної програми «Охорона, збереження і популяризація історико-
культурної спадщини у Львівській області на 2021 – 2025 роки».
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, О. Василько, С. Риботицька, Г. Чорна.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Звернутися до департаменту архітектури та розвитку 
містобудування Львівської обласної державної адміністрації (О. Василько) з 
проханням підготувати пропозиції змін до Програми «Охорона, збереження і 
популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області на 2021 – 
2025 роки» в частині визначення умов співфінансування робіт на об’єктах 
історико-культурної спадщини з обласного і місцевих бюджетів.

8. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь директора департаменту архітектури та 
розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації 
О. Василько (від 08.02.2023 вх № 02-297) щодо забезпечення виготовлення 
облікової документації та укладення охоронного договору на пам’ятку 
архітектури місцевого значення «церква Введення в Храм Пресвятої 
Богородиці» (ох. № 2452-м) у с. Станківці Стрийського району.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, О. Василько, С. Риботицька, Г. Чорна.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

9. СЛУХАЛИ: Різне.

Голова                                                                                         Іван ЩУРКО

Секретар                                                                                     Галина ЧОРНА


