
 
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 34
засідання постійної комісії з питань

історико-культурної спадщини та туризму

14.12.2022 року                              16.00                                                       307 каб.

Склад постійної комісії: 
Щурко Іван Петрович – голова постійної комісії;
Риботицька Соломія Володимирівна – заступник голови постійної комісії;
Чорна Галина Михайлівна – секретар постійної комісії.

1. Про порядок денний засідання комісії.

2. Про протокольне доручення за підсумками апаратної наради в голови 
обласної ради від 24.10.2022 (від 27.10.2022 вх №ПДВн-18) при надходженні 
звітів про виконання обласних цільових програм здійснювати детальний аналіз 
їх виконання з метою напрацювання відповідних пропозицій.

3. Про лист начальника Львівської обласної військової адміністрації 
М. Козицького (від 21.11.2022 вх №02-3106) щодо виконання обласного 
бюджету за 9 місяців 2022 року.

4. Про лист начальника Львівської обласної військової адміністрації 
М. Козицького (від 08.12.2022 вх №02-3461) щодо затверджених показників 
обласного бюджету на 2023 рік.

5. 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».

6. Про протокольне доручення за підсумками засідання президії від 18.11.2022 
(від 22.11.2022 №ПДПвн-3) щодо розгляду проєкту рішення «Про встановлення 
мораторію на відчуження нерухомого майна, освітнього, соціально-
культурного, санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-спортивного, 
призначення, яке належить до спільної власності територіальних громад 
Львівської області» (№ 656-ПР від 18.11.2022).

7. Про звернення громадянки В. Лойко (від 25.10.2022 вх №01-Л-738) щодо 
пошкодження житлового будинку.



 

8. Про звернення в. п. Комарнівської міської ради І. Вовка (від 01.11.2022 вх 
№ 02-2882) щодо скерування рішення міської ради стосовно звернення 
депутатів.

9. Про звернення громадянки Л. Козак (від 14.11.2022 вх №01-К-761) щодо 
присвоєння імені Володимира Гошовського проблемній науково-дослідній 
лабораторії музичної етнології про кафедрі музичної фольклористики 
Львівської національної музичної академії ім. В. Лисенка.

10. Про лист голови постійної комісії з питань культури, інформаційної 
політики та промоції С. Шеремети (від 28.11.2022 №К107вн-90) щодо 
збереження історичної пам’ятки у селі Великий Дорожів Меденицької 
селищної громади Дрогобицького району Львівської області.

11. Про лист-відповідь заступника голови державної інспекції архітектури та 
містобудування України М. Барабаша (від 15.11.2022 вх №02-3035) щодо 
перевірки факту виконання самовільних будівельних робіт на об’єкті: пам’ятка 
культурної спадщини місцевого значення, будинок, в якому народився генерал 
УПА Грицай Дмитро.

12. Про лист-відповідь директора департаменту архітектури та розвитку 
містобудування Львівської обласної державної адміністрації О. Василько (від 
02.11.2022 вх № 02-2902) щодо пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та 
культурою росії та СРСР.

13. Різне.

Голова постійної комісії                                                           Іван ЩУРКО


