
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань
історико-культурної спадщини та туризму

ПРОТОКОЛ № 31
від 07 липня 2022 року

каб.307

Засідання розпочалося о 14.30
Засідання закінчилось о 15.20

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

Запрошені:
З. Куриляк – помічник-консультант депутата Львівської обласної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про порядок денний засідання комісії.
2. Про протокольні доручення голови Львівської обласної ради І. Гримак (від 
09.06.2022 №ПДПвн-1, від 20.06.2022 №ПДСвн-2) щодо розгляду проєктів 
рішень та підготовки відповідних пропозицій:
 - № 181-ПР від 15.03.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради  від 04.11.2008№ 744, зі 
змінами»;
 - № 203-ПР від 12.04.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами»;
 - № 609-ПР від 06.06.2022 «Про внесення змін до Редакційного статуту 
комунального підприємства  Львівської обласної ради  «Телекомпанія 
«ЛЬВІВ – ТБ».
3. Про звернення громадянина О. Басистюка (від 23.05.2022 вх №01-Б-491) 
щодо надання дозволів про зняття охоронного статусу з об’єктів спадщини.
4. Про лист голови постійної комісії з питань культури, інформаційної політики 
та промоції С. Шеремети (від 07.06.2022 №К107вн-55) щодо результатів 
розгляду звернення громадянина О. Басистюка стосовно надання дозволів про 
зняття охоронного статусу з об’єктів спадщини.
5. Про інформацію управління туризму та курортів Львівської обласної 
військової адміністрації щодо туристичної діяльності на території Львівської 
області в умовах воєнного стану.
6. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання комісії.
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ВИСТУПИЛИ: І. Щурко з пропозицією внести до порядку денного постійної 
комісії питання:
- Про протокольне доручення голови Львівської обласної ради І. Гримак 
(від 08.04.2022 №ПДВн-4) щодо напрацювання пропозицій для розробки 
Стратегії стосовно адаптації базових галузей Львівщини до умов воєнного 
стану та в післявоєнний період.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Внести до порядку денного в пункт 6 Різне питання «Про протокольне 
доручення голови Львівської обласної ради І. Гримак (від 08.04.2022 
№ПДВн-4) щодо напрацювання пропозицій для розробки Стратегії стосовно 
адаптації базових галузей Львівщини до умов воєнного стану та в післявоєнний 
період». 

1.2. Погодити порядок денний у цілому.

2. СЛУХАЛИ: Про протокольні доручення голови Львівської обласної ради 
І. Гримак (від 09.06.2022 №ПДПвн-1, від 20.06.2022 №ПДСвн-2) щодо розгляду 
проєктів рішень та підготовки відповідних пропозицій:
 - № 181-ПР від 15.03.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради  від 04.11.2008№ 744, зі 
змінами»;
 - № 203-ПР від 12.04.2021 «Про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 04.11.2008 № 744, зі 
змінами»;
 - № 609-ПР від 06.06.2022 «Про внесення змін до Редакційного статуту 
комунального підприємства  Львівської обласної ради  «Телекомпанія 
«ЛЬВІВ – ТБ».
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, Г. Чорна, З. Куриляк.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати винести на розгляд сесії обласної ради питання «Про 
внесення змін до Редакційного статуту, затвердженого рішенням Львівської 
обласної ріди від 04.11.2008 № 744, зі змінами» (№ 181-Пр від 15.03.2021; 
№ 203-ПР від 12.04.2021; № 609-ПР від 06.06.2022) для обговорення та 
прийняття остаточного рішення.

3. СЛУХАЛИ: Про звернення громадянина О. Басистюка (від 23.05.2022 
вх №01-Б-491) щодо надання дозволів про зняття охоронного статусу з об’єктів 
спадщини.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, Г. Чорна, З. Куриляк.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати зазначене звернення  до департаменту архітектури та 
розвитку містобудування Львівської обласної військової адміністрації 
(О. Василько) для проведення аналізу запропонованого переліку об’єктів 
історико-культурної спадщини; за результатами звернутися до Міністерства 
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культури та інформаційної політики України з проханням зняття охоронного 
статусу з відповідних пам’яток, згідно чинного законодавства України.

4. СЛУХАЛИ: Про лист голови постійної комісії з питань культури, 
інформаційної політики та промоції С. Шеремети (від 07.06.2022 №К107вн-55) 
щодо результатів розгляду звернення громадянина О. Басистюка стосовно 
надання дозволів про зняття охоронного статусу з об’єктів спадщини.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.

5. СЛУХАЛИ: Про інформацію управління туризму та курортів Львівської 
обласної військової адміністрації щодо туристичної діяльності на території 
Львівської області в умовах воєнного стану.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, З. Куриляк.
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 

5.1. Звернутися до управління туризму та курортів Львівської обласної 
військової адміністрації (Н. Табака) щодо надання інформації постійній комісії:

- про напрацьовані комплексні рекомендації для туристичних операторів, 
які працюють на внутрішньому ринку, щодо безпеки туриста в умовах воєнного 
стану, координації з органами місцевої влади та силами територіальної 
оборони;

- про проєкти, що реалізовуються управлінням станом на сьогодні.
5.2. Звернутися до департаменту архітектури та розвитку містобудування 

Львівської обласної військової адміністрації (О. Василько) щодо надання 
інформації постійній комісії про діяльність та проєкти, що реалізовуються 
департаментом, зокрема в сфері збереження історико-культурної спадщини в 
умовах воєнного стану.

6. СЛУХАЛИ: Про протокольне доручення голови Львівської обласної ради 
І. Гримак (від 08.04.2022 №ПДВн-4) щодо напрацювання пропозицій для 
розробки Стратегії стосовно адаптації базових галузей Львівщини до умов 
воєнного стану та в післявоєнний період.
ВИСТУПИЛИ: І. Щурко, С. Риботицька, Г. Чорна, .
ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити пропозиції до Стратегії стосовно адаптації базових 
галузей Львівщини в умовах воєнного стану та у післявоєнний період 
напрацьовані робочою групою з питань історико-культурної спадщини та 
туризму.
     
Голова                                                                                         Іван ЩУРКО

Секретар                                                                                     Галина ЧОРНА


