
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 39

10 листопада  2022 року 13.00 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 лист постійної комісії з питань комунального майна (вх № К110вн-7 
від 01.11.2022) щодо заслуховування керівників  КЗ ЛОР «Винниківська 
загальноосвітня санаторна школа I-III  ступенів» та КЗ ЛОР «Львівська 
загальноосвітня санаторна школа I-III ступенів імені Б.-І.Антонича»  про 
діяльность закладів протягом 2020-2022р.р. та їх бачення трансформації 
закладів у наукові ліцеї.

Інформують: Л. Свистович – директор КЗ ЛОР «Винниківська 
загальноосвітня санаторна школа I-III  ступенів».
О.Іваськів- директор КЗ ЛОР «Львівська загальноосвітня санаторна 
школа I-III ступенів імені Б.-І.Антонича»  

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

4. 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 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: А. Білоус – 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 ЛОВА

5. Про лист департаменту фінансів Львівської обласної військової 
адміністрації (вх №02-3730 від 20.10.2022) щодо фінансування 18 
закладів професійно-технічної освіти з обласного бюджету.

Інформує: І. Герус – голова постійної комісії.
6. Про лист Міністерства освіти і науки України від16.09.2022 №1/10843-

22 (вх №02-2363 від 16.09.2022) про передачу закладів  професійної 



(професійно-технічної) освіти м.Львова з державної в комунальну 
власність.

Інформує: І. Герус – голова постійної комісії.
7. Про лист Міністерства освіти і науки України від 20.09.2022 №1/10961-

22 (вх №02-2387 від 20.09.2022) про формування мережі закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти комунальної форми 
власності.

Інформує: І. Герус – голова постійної комісії.
8. Про лист-відповідь Міністерства освіти і науки України ( вх№02-2924 від 

04.11.2022) щодо державного замовлення на підготовку робітничих 
кадрів.

Інформує: І. Герус – голова постійної комісії.
9. Про протокольне доручення за підсумками апаратної наради в голови 

обласної ради від 24.10.2022.
10.Про інформацію департаменту освіти і науки обласної військової 

адміністрації про стан виконання обласної програми розвитку освіти 
Львівської області на 2021-2025 роки» за 9 місяців 2022 року  і пропозиції 
щодо змін  до Програми у 2023 році.

Інформує: О. Паска – директор департаменту освіти і науки ЛОВА
11.Про звернення Світлик Світлани Юріївни, мешканки м.Львів, 

вул.Княгині Ольги 100к/36 (вх №01-С-748 від 31.10.2022 щодо навчання 
дітей в
КЗ ЛОР  "Навчально-реабілітаційний  центр І-ІІ ступенів "Довіра" .

Інформує: В. Лозинськи й- директор КЗ ЛОР  "Навчально-реабілітаційний  
центр І-ІІ ступенів "Довіра" .

12.Про інформацію щодо виконання робіт (станом на 01.11.2022)  для 
завершення  будівництва  та прийняття в експлуатацію дитячої турбази  
на території КЗ ЛОР «Львівський обласний центр краєзнавства, 
екскурсій і туризму учнівської молоді»  та план діяльності і розвитку 
закладу (м.Львів, вул. Івана Франка 156).

Інформують: Р. Калагурський – начальник управління капітального 
будівництва  ЛОВА.
Ю. Ткаченко - директор КЗ ЛОР «Львівський обласний центр 
краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді».

13.Про інформацію КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»  від 04.10.2022 №172 щодо 
діяльності гуртка «Юні мисливствознавці» у 2021-2022 навчальному 
році та розгляд протоколу  засідання робочої групи з напрацювання змін 
та доповнень до програми діяльності гуртка «Юні мисливствознавці» від 
23.02.2022.

Інформують: О. Кульчицька – в .о. директора КЗ ЛОР «Львівський 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
І. Герус – голова постійної комісії.

14.Про звернення ГО «Українське мисливське товариство «ТУР» (вх №02-
2501 від 29.09.2022) про підтримку гуртка «Юні мисливствознавці».

15.Про звернення ГС «Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів 
мисливських угідь» (вх № 02-2592 від05.10.2022) про підтримку гуртка 
«Юні мисливствознавці».



16. Про звернення видавничого дому «ЕКО-інформ» (вх №02-2708 від 
18.10.22) про підтримку гуртка «Юні мисливствознавці».

17.Про лист департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації 
від 13.10.2022 (вх №02-2690 від 17.10.2022) щодо листа голови 
Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними 
організаціями.

18.Різне.

Голова постійної комісії                                                                 Іванна ГЕРУС


