
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій

П Р О Т О К О Л  № 36

 10 серпня 2022 року 09.30 Каб. 318
(в режимі zoom-конференціі)

Засідання розпочалось 09.30
Засідання закінчилось 10.45

                        
ПРИСУТНІ:
Склад  постійної комісії : І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.
ЗАПРОШЕНІ: О. Паска – директор департаменту освіти і науки обласної 
військової адміністрації
Володимир Кебало – керівник  проєкту Ради Європи «Зміцнення громадської 
участі у демократичному процесі прийняття рішень в Україні».
Юлія Гвоздович- експертка проєкту Ради Європи «Зміцнення громадської 
участі у демократичному процесі прийняття рішень в Україні».
Олег Дукас - експерт проєкту Ради Європи «Зміцнення громадської участі у 
демократичному процесі прийняття рішень в Україні».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформує: І. Герус – голова постійної комісії.

2. Про інформацію щодо результатів дослідження по освітніх потребах 
внутрішньо переселених осіб.
Інформує: Юлія Гвоздович- експертка проєкту Ради Європи «Зміцнення 
громадської участі у демократичному процесі прийняття рішень в 
Україні».

3. 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 інформацію щодо результатів дослідження по освітніх 
потребах внутрішньо переселених осіб.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, Ю. Гвоздович, В. Кебало, П. Дворянин, О. Дукас,
 З. Мамчур, І. Стецькович 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ:1. Інформацію про  результати публічних консультацій  
експертів Ради Європи щодо проблем та викликів учнів і учениць 
внутрішньо переселених осіб в адаптації до навчального року на Львівщині   
взяти до уваги.
2. Провести  в обласній раді  захід - презентацію   рекомендацій за 
результатами публічних консультацій про проблеми та виклики учнів і 
учениць внутрішньо переселених осіб в адаптації до навчального року на 
Львівщині для заступників голів територіальних громад з гуманітарних 
питань або керівників відділів освіти територіальних громад Львівщини.

Голова постійної комісії                                                                    Іванна ГЕРУС

Секретар постійної комісії                                                      Звенислава МАМЧУР


