ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій
П Р О Т О К О Л № 34
6 липня 2022 року

10.00

Каб. 318

Засідання розпочалось 10.05
Засідання закінчилось 11.40
ПРИСУТНІ:
Склад постійної комісії : І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.
О. Дуда – голова депутатського фракції «Європейська солідарність»
С. Риботицька – депутат обласної ради
ЗАПРОШЕНІ: Г. Кіра – начальник юридичного відділу управління майном
спільної власності обласної ради
Л. Солтис- головний спеціаліст департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
Л. Босак- провідний спеціаліст департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформує: І. Герус – голова постійної комісії
2. Про розгляд протокольного доручення за підсумками засідання сесії
обласної ради від 14 червня 2022 року (вх № ПДС-2 від 20.06.2022).
Інформує: І. Герус – голова постійної комісії
3. Про інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо
трансформації санаторних шкіл Львівщини.
4. Про проєкт Програми підготовки закладів освіти Львівщини та здійснення
освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році.
5. Про лист відокремленого структурного підрозділу «Золочівський фаховий
коледж національного університету «Львівська політехніка» (вх №02-1595
від 17.06.2022) щодо виділення фінансової допомоги для проведення
ремонтних робіт по ліквідації наслідків ракетного удару.
6. Про лист Головного управління державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Львівській області (вх №02-1598 від 20.06.2022) про надання
роз’яснень щодо дій директорів шкіл та вчителів з учнями під час
надзвичайних ситуацій у період воєнного стану.
7. Про інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо
переліку територіальних громад Львівщини, які мають потребу
в
автобусах «Школярик».
8. Різне.

СЛУХАЛИ: 1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного такі питання :
1. Про лист Міністерства освіти і науки України (вх №02-1538 від 09.06.2022)
про передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти з державної у комунальну власність.
2. Про лист заступника голови ЛОДА І. Собка (вх№02-1729 від 30.06.2022)
щодо передачі закладів ПТО з державної у спільну власність
територіальних громад.
3. Про лист голови облдержадміністрації М. Козицького (вх№02-5996 від
19.08.2021) щодо проєкту рішення «Про внесення змін до рішення
обласної ради від 25.04.2017 № 428 «Про надання згоди на прийняття у
спільну власність територіальних громад Львівської області об’єктів
державної власності».
4. Про лист департаменту освіти і науки облдержадміністрації ( вх №02-6989
від 11.10.2021) щодо передачі у спільну власність територіальних громад
Львівської області об’єктів державної власності
та погодити порядок денний в цілому.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд протокольного доручення за підсумками
засідання сесії обласної ради від 14 червня 2022 року (вх № ПДС-2 від
20.06.2022):
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, Л. Солтис, Л. Босак, П. Дворянин, З. Мамчур, І.
Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Пункт 1 доручення:
1. Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо
організації освітнього процесу в закладах освіти Львівської області у 2022-2023
навчальному році» станом на 01.07.2022 взяти до уваги.
2. Звернутись до департаменту освіти і науки, департаменту фінансів,
департаменту економічної політики обласної військової адміністрації з
проханням надати інформацію щодо
стану готовності приміщень для
переселення вимушено переміщених осіб з освітніх закладів, виділення
фінансування на ремонт приміщень.
Пункт 2 доручення: 2022 щодо розгляду проєктів рішень:
- № 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".
Постійна комісія пропонує доручити постійній комісії з питань культури,
інформаційної політики та промоції визначитись стосовно узагальнення
зазначних проєктів рішень го.
СЛУХАЛИ: 3. Про інформацію департаменту освіти і науки обласної
військової адміністрації щодо трансформації санаторних шкіл Львівщини.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, Л. Солтис, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію департаменту освіти і науки обласної військової
адміністрації щодо трансформації санаторних шкіл Львівщини взяти до уваги.
2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації надати постійній комісії
дорожню карту щодо трансформації санаторних шкіл Львівщини (термін до 20
липня 2022 року).
СЛУХАЛИ: 4. Про проєкт Програми підготовки закладів освіти Львівщини
та здійснення освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Проєкт Програми підготовки закладів освіти Львівщини та
здійснення освітнього процесу у 2022/2025 навчальному році надіслати в
територіальні громади Львівщини з рекомендацією прийняти зазначену
програму у своїх громадах.
2. Департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації надати
інформацію про затверджені методичні рекомендації щодо здійснення
освітнього процесу для кожної вікової категорії (створення безпечних умов для
учасників освітнього процесу, розвитку в них практичних навичок і необхідних
знань із стрільби, першої домедичної допомоги, формування патріотичної
свідомості їх національної гідності).
СЛУХАЛИ: 5. Про лист відокремленого структурного підрозділу
«Золочівський фаховий коледж національного університету «Львівська
політехніка» (вх №02-1595 від 17.06.2022) щодо виділення фінансової допомоги
для проведення ремонтних робіт по ліквідації наслідків ракетного удару.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати зазначене звернення та надіслати в департамент
економічної політики обласної військової адміністрації для розгляду та надання
фінансової допомоги.
СЛУХАЛИ: 6. Про лист Головного управління державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Львівській області (вх №02-1598 від 20.06.2022) про

надання роз’яснень щодо дій директорів шкіл та вчителів з учнями під час
надзвичайних ситуацій у період воєнного стану.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до уваги. Надіслати зазначені роз’яснення в
департамент освіти і науки обласної військової адміністрації для ознайомлення
керівників територіальних громад та директорів шкіл.
СЛУХАЛИ: 7. Про інформацію департаменту освіти і науки обласної
військової адміністрації щодо переліку територіальних громад Львівщини, які
мають потребу в автобусах «Школярик» та пропозиції щодо вирішення питання
забезпечення автобусами.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до уваги.
СЛУХАЛИ:
8. Про лист Міністерства освіти і науки України (вх №02-1538 від
09.06.2022) про передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти з державної у комунальну власність.
9. Про лист заступника голови ЛОДА І. Собка (вх№02-1729 від 30.06.2022)
щодо передачі закладів ПТО з державної у спільну власність територіальних
громад.
10. Про лист голови облдержадміністрації М. Козицького (вх№02-5996 від
19.08.2021) щодо проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 25.04.2017 № 428 «Про надання згоди на прийняття у спільну власність
територіальних громад Львівської області об’єктів державної власності».
11. Про лист департаменту освіти і науки облдержадміністрації ( вх №026989 від 11.10.2021) щодо передачі у спільну власність територіальних громад
Львівської області об’єктів державної власності
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, Г. Кіра, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію голови робочої з передачі закладів професійної
(професійно-технічної) освіти з державної у спільну власність територіальних
громад області Г. Кіри про проведену роботу щодо передачі цілісних майнових
комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Львівської
області з державної у комунальну власність взяти до уваги.
На черговому засіданні постійної комісії продовжити слухання інформації
про проведену роботу із зазначеного питання станом на 20.07.2022.

Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

Іванна ГЕРУС
Звенислава МАМЧУР

