
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій
П Р О Т О К О Л № 30

10 травня  2022 року 10.00  каб.318

Присутні:
Склад  постійної комісії : І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.

Запрошені: Р. Гулянич – директор КЗ ЛОР «ЛЬвівський 
обласний Центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді»
А. Буряк - заступник начальника управління майном спільної власності обласної 
ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про протокольне доручення голови обласної ради І. Гримак (вх №ПДвН-

4 від 08.04.2022) щодо пропозицій в галузі освіти з метою розробки 
Стратегії щодо адаптації базових галузей Львівщини до умов воєнного 
стану та в післявоєнний період.

3. Про   виконання Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-
2025 роки станом на 01.05.2022.

4. Про погодження  проєкту рішення «Про представлення до нагородження 
Премією Верховної Ради України».

5. Про інформацію управління майном спільної власності обласної ради 
щодо  незавершеного  будівництва  дитячої турбази  на території КЗ ЛОР 
«Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської 
молоді».

6. Про лист голови комісії з питань культури, інформаційної політики та 
промоції С. Шеремети (вх№К107 вн-3 від 01.02.2022) щодо внесення змін 
до Положення про Обласну премію імені Героя України Степана Бандери.

7. Про лист Оброшинської сільської ради (вх№02-293 від 19.01.2022) щодо 
виділення додаткових коштів для проведення розрахунків за виконані 
роботи по проєкту «Капітальний ремонт даху Конопницького ЗЗСО I 
ступеня».

8. Про запит Ірини Лиси (вх№01-Л-467 від 26.04.2022) щодо педагогічної 
освіти працівників.

9. Про звернення Надії Німеровської (вх№01-Н-456 від 11.04.2022) щодо 
виконання рішення Апеляційного суду.

10.Про лист управління майном спільної власності  щодо переліку в.о. 
директорів освітянських комунальних закладів.

11.Про лист-відповідь ректора ДВНЗ «Національний  лісотехнічний 
університет України» В.  Загорського  від 27.04.2022 №01-250 (вх№02-
1371 від 04.05.2022) щодо ситуації в природному  заповіднику «Розточчя».

12.Різне.



СЛУХАЛИ: 1.  Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний в цілому.

СЛУХАЛИ: 2. Про протокольне доручення голови обласної ради І. Гримак 
(вх №ПДвН-4 від 08.04.2022) щодо пропозицій в галузі освіти з метою розробки 
Стратегії щодо адаптації базових галузей Львівщини до умов воєнного стану та 
в післявоєнний період.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Продовжити роботу над напрацюванням пропозицій для розробки 
Стратегії щодо адаптації галузі освітим Львівщини до умов воєнного стану та в 
післявоєнний період. До цього процесу долучені експерти з Львівщини, ще 
запросити колег з Ізраїлю.

СЛУХАЛИ: 3.  Про   виконання Програми розвитку освіти Львівської 
області на 2021-2025 роки станом на 01.05.2022.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович .
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Перенести зазначене питання на чергове засідання  постійної 
комісії.

СЛУХАЛИ: 4. Про погодження  проєкту рішення «Про представлення до 
нагородження Премією Верховної Ради України».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович .
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Погодити  проєкт рішення «Про представлення до нагородження 
Премією Верховної Ради України», оприлюднити на вебсайті обласної ради і 
внести до порядку денного чергової сесії.

СЛУХАЛИ: 5. Про інформацію управління майном спільної власності 
обласної ради щодо  незавершеного  будівництва  дитячої турбази  на території 
КЗ ЛОР «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму 
учнівської молоді».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, А. Буряк,  Р. Гулянич, З. Мамчур, 
І. Стецькович .
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Провести виїзне засідання  в КЗ ЛОР «Львівський обласний центр 
краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді», спільно з постійною 
комісією з питань комунального майна та керівництвом обласної військової 
адміністрації.



СЛУХАЛИ: 6.  Про лист голови комісії з питань культури, інформаційної 
політики та промоції С. Шеремети (вх№К107 вн-3 від 01.02.2022) щодо внесення 
змін до Положення про Обласну премію імені Героя України Степана Бандери.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович .
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: 1. Спільно з  постійною комісією  з питань культури, 
інформаційної політики та промоції напрацювати зміни до Положення про 
Обласну премію імені Героя України Степана Бандери і до складу Журі.
2. Проєкт рішення «Про Обласну премію імені Героя України Степана Бандери»  
винести на розгляд сесії обласної ради.

СЛУХАЛИ: 7. Про лист Оброшинської сільської ради (вх№02-293 від 
19.01.2022) щодо виділення додаткових коштів для проведення розрахунків за 
виконані роботи по проєкту «Капітальний ремонт даху Конопницького ЗЗСО I 
ступеня».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович .
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Скерувати зазнаного листа в  постійну комісію з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку обласної ради.

СЛУХАЛИ: 8. Про запит Ірини Лиси (вх№01-Л-467 від 26.04.2022) щодо 
педагогічної освіти працівників.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович .
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Надіслати запит І.Лиси в департамент освіти і науки  для розгляду 
та надання відповіді заявниці.

СЛУХАЛИ: 9. Про звернення Надії Німеровської (вх№01-Н-456 від 
11.04.2022) щодо виконання рішення Апеляційного суду.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович .
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Надіслати зазначене звернення в КЗ ЛОР «Самбірський фаховий 
педагогічний коледж  імені Івана Филипчака» для розгляду та надання  
роз’яснень.

СЛУХАЛИ: 10. Про лист управління майном спільної власності  щодо 
переліку в.о. директорів освітянських комунальних закладів.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович .
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 11. Про лист-відповідь ректора ДВНЗ «Національний  
лісотехнічний університет України» В.  Загорського  від 27.04.2022 №01-250 
(вх№02-1371 від 04.05.2022) щодо ситуації в природному  заповіднику 
«Розточчя».



ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович .
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію зазначеного листа в  постійну комісію з питань 
екології, природних ресурсів та рекреації.

Голова постійної комісії                                                                      Іванна ГЕРУС

Секретар постійної комісії                                                      Звенислава МАМЧУР
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