
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ
від 30 серпня 2022 року

спільного засідання постійних комісій 
з питань історико-культурної спадщини та туризму і

з питань культури, інформаційної політики та промоції 

307 каб.                                                                                                    30.08.2022

Засідання розпочалося о 10.30
Засідання закінчилось о 11.30

Присутні члени постійної комісії з питань історико-культурної спадщини 
та туризму:
І. Щурко, С. Риботицька.
Відсутні:  Г. Чорна.

Присутні члени постійної комісії з питань культури, інформаційної 
політики та промоції:
С. Шеремета, П. Цеголко, Т. Письменна.

Запрошені:
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу Львівської обласної ради;
З. Куриляк – помічник-консультант депутата Львівської обласної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний спільного засідання постійних комісій з питань 
історико-культурної спадщини та туризму і з питань культури, інформаційної 
політики та промоції.

2. Про напрацювання пропозицій змін до Списку пам’ятників 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».

3. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний спільного засідання постійних комісій з 
питань історико-культурної спадщини та туризму і з питань культури, 
інформаційної політики та промоції.



ВИСТУПИЛИ: І.Щурко, С. Шеремета.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний у цілому.

2. СЛУХАЛИ: Про напрацювання пропозицій змін до Списку пам’ятників 
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».
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Шеремета, С. Риботицька, П. Цеголко, 
Т. Письменна, Я. Гасяк, З. Куриляк.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 

Напрацювати проєкт рішення «Про внесення змін до рішення виконкому 
Львівської обласної ради депутатів трудящих від 05 травня 1972 року № 183 
«Про взяття під державну охорону пам’ятників археології, історії та мистецтва, 
розташованих на території Львівської області» та розглянути його на черговому 
спільному засіданні постійних комісій.

3. СЛУХАЛИ: Різне.

Голова постійної комісії з питань 
історико-культурної спадщини 
та туризму                                                             Іван ЩУРКО

Голова постійної комісії  з питань 
культури, інформаційної політики 
та промоції                                                                 Святослав ШЕРЕМЕТА


