
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 37

06  вересня 2022 року 10.00 Каб. 307
(в режимі zoom-конференціі)

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

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

2. Про розгляд питання прийняття з державної власності цілісних майнових 
комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти у спільну власність територіальних громад Львівської області:
-   проєкт рішення «Про надання згоди на прийняття у спільну власність 
територіальних громад Львівської області об’єктів державної власності 
(325-ПР від 20.08.2021, ініціатива ОДА)
- проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 5 
червня 2018 року № 707 «Про надання згоди на прийняття в спільну 
власність територіальних громад об’єктів державної власності»(416-ПР 
від 26.10.2021, ініціатива ОДА)
Інформує: О. Паска – директор департаменту освіти і науки ЛОВА
- проєкт рішення «Про прийняття з державної власності цілісних 
майнових комплексів державних закладів професійної (професійно-
технічної) освіти у спільну власність територіальних громад Львівської 
області» (ініціатива голови обласної ради І. Гримак);
Інформують: Т.Зозуля – в.о. начальника управління майном спільної 
власності обласної ради
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради
-  лист начальника обласної військової адміністрації М. Козицького 
(вх №02-2084 від 15.08.2022) щодо розгляду проєкту рішення «Про 
прийняття з державної власності цілісних майнових комплексів 
державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 
власність територіальних громад Львівської області».
Інформує: О. Паска – директор департаменту освіти і науки

3. Про інформацію департаменту освіти і науки обласної військової 
адміністрації щодо підготовки до нового 2022/2023 навчального року:
-   про готовність приміщень до навчального року (переселення ВПО);
- про  стан укриттів в закладах освіти;
- про кількість дітей внутрішньо переселених осіб,  які навчаються у 

школах Львівщини
- про методичні рекомендації для вчителів щодо організації освітнього 

процесу у новому навчальному році  в умовах воєнного стану;
- про підготовку  навчальної програми  Нової української школи для 5 

класів.



Інформує: О. Паска – директор департаменту освіти і науки ЛОВА
 

4. Про лист першого заступника начальника обласної військової 
адміністрації А. Годика (вх №№02-1983 від 04.08.2022) щодо узагальненої 
інформації про стан виконання у I півріччі 2022 року обласних цільових 
програм, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету на 2022 
рік:
- про стан виконання обласної програма розвитку освіти Львівської 

області на 2021-2025 роки»
Інформує: О. Паска – директор департаменту освіти і науки ЛОВА

5. Про розпорядження  начальника обласної військової адміністрації 
М. Козицького від 02.08.2022 №223/0/5-22ВА «Про внесення змін до 
Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки».
Інформує: О. Паска – директор департаменту освіти і науки ЛОВА

6. Про розпорядження  начальника обласної військової адміністрації 
М. Козицького від 03.08.2022 №225/0/5-22ВА «Про затвердження 
прогнозованої мережі ліцеїв Львівської області».
Інформує: О. Паска – директор департаменту освіти і науки ЛОВА

7.  Про інформацію щодо виконання робіт (станом на 01.09.2022)  для 
завершення  будівництва  та прийняття в експлуатацію дитячої турбази  на 
території КЗ ЛОР «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і 
туризму учнівської молоді» (м.Львів, вул. Івана Франка 156).
Інформує: Р. Калагурський – начальник управління капітального 
будівництва  ЛОВА.

8. Про  інформацію щодо  діяльності КЗ ЛОР «Львівський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» станом на 
01.09.2022  та план діяльності на 2022-2023 навчальний рік.
Інформує: О. Кульчицька – в .о. директора КЗ ЛОР «Львівський 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

9. Різне.

Голова постійної комісії                                                                   Іванна ГЕРУС


