ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій
П Р О Т О К О Л № 35
03 серпня 2022 року

10.00

Каб. 307

Засідання розпочалось 10.05
Засідання закінчилось 11.45
ПРИСУТНІ:
Склад постійної комісії : І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.
Я-Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради
ЗАПРОШЕНІ: О. Паска – директор департаменту освіти і науки обласної
військової адміністрації
М. Мураль – головний спеціаліст управління майном спільної власності обласної
ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформує: І. Герус – голова постійної комісії
2. Про інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо
підготовки до нового 2022/2023 навчального року:
- про підготовку примішень до навчального року (переселення ВПО);
- про стан укриттів в закладах освіти;
- про кількість дітей внутрішньо переселених осіб, які планують навчатись
у школах Львівшини.
Інформує: О. Паска – директор департаменту освіти і науки
3. Про інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо
трансформації санаторних шкіл Львівщини:
- представлення дорожньої карти трансформації санаторних шкіл
Львівщини відповідно до чинного законодавства.
Інформує: О. Паска – директор департаменту освіти і науки.
4. Про інформацію голови робочої групи про проведену роботу щодо
передачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з державної у
спільну власність територіальних громад області.
Інформує М.Мураль – головний спеціаліст управління майном спільної
власності обласної ради, голова робочої групи.
5. Про лист Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради
України (вх№02-1804 від 12.07.2022) щодо премії Верховної Ради
України:

- премія Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів
дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної та
позашкільної освіти у 2022 році призупиняється.
6. Про лист Студентської ради Львова (вх№02-1823 від 15.07.2022) щодо
петиції про виключення творів російських та білоруських авторів із
підручників та предмету «Зарубіжна література».
7. Про лист Західного офісу Держаудитслужби (вх№02-1857 від 20.07.2022)
щодо результатів роботи за 1 півріччя 2022 року.
8. Про заяву Надії Німеровської (вх №01-Н-552 від 15.07.2022) щодо
діяльності директора КЗ ЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж
імені Івана Филипчака»:
-про проведення службового розслідування щодо призначення премії
працівнику коледжу.
9. 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 департаменту освіти і науки обласної
військової адміністрації щодо підготовки до нового 2022/2023 навчального року:
- про підготовку примішень до навчального року (переселення ВПО);
- про стан укриттів в закладах освіти;
- про кількість дітей внутрішньо переселених осіб, які планують навчатись
у школах Львівшини
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, О. Паска, П. Дворянин, М. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора департаменту освіти і науки обласної
військової адміністрації О. Паски щодо підготовки до нового 2022/2023
навчального року станом на 01.08.2022 взяти до уваги.
2. На наступному засіданні постійної комісії (25.08.2022) заслухати інформацію
департаменту освіти і науки військової адміністрації про готовність закладів
освіти до 2022/2023 навчального року.
СЛУХАЛИ: 3. Про інформацію директора департаменту освіти і науки
обласної військової адміністрації О. Паски щодо трансформації санаторних шкіл
Львівщини:
- представлення дорожньої карти трансформації санаторних шкіл Львівщини
відповідно до чинного законодавства
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, О. Паска, П. Дворянин, М. Мамчур, І. Стецькович,
Я. Гасяк .

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:1. Інформацію директора департаменту освіти і науки О. Паски
взяти до уваги.
2. Доручити департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації:
Доопрацювати проєкт рішення «Про зміну типу та найменування освітніх
закладів» відповідно до пункту 1.2 рішення обласної ради «Про внесення змін до
рішення обласної ради від 22.12.2020 №23 «Про затвердження Регламенту
Львівської обласної ради VIII скликання»: додати пояснювальну записку.
В пояснювальній записці вказати:
- профіль навчання кожного ліцею
- обґрунтування обраного профілю для ліцею
- досягнення школи за попередні 3 роки.
Доопрацювати дорожню карту трансформації санаторних шкіл Львівщини, а
саме:
- термін створення методичних комісій відповідно до профілю/профілів
навчання та/або за напрямом діяльності наукового ліцею;
- план розвитку матеріально-технічної бази для провадження наукової,
навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, конструкторської,
винахідницької, пошукової діяльності ;
- термін розробки та прийняття стратегії розвитку закладу освіти не менш як
на п’ять років;
- план (з вказанням років) з набрання ліцейних класів та припинення
діяльності класів по програмі санаторної школи. Обовязково вказати план з
рекомендаціями переведення дітей з санаторної школи в інший навчальний
заклад (з конкретизацією навчальних закладів).
Додати:
Договір, угода, меморандум про співпрацю із закладом вищої освіти або
науковою установою .
СЛУХАЛИ: 4. Про інформацію щодо проведеної роботи по передачі
закладів професійної (професійно-технічної) освіти з державної у спільну
власність територіальних громад області.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, М. Мураль, П. Дворянин, Я. Гасяк, М. Мамчур,
І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію щодо проведеної роботи по передачі закладів
професійної (професійно-технічної) освіти з державної у спільну власність
територіальних громад області взяти до уваги.

СЛУХАЛИ: 5. Про лист Комітету з питань освіти, науки та інновацій
Верховної Ради України (вх№02-1804 від 12.07.2022) щодо премії Верховної
Ради України:
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, М. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію про призупинення у 2022 році премії Верховної Ради
України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої,
професійної (професійно-технічної та позашкільної освіти взяти до уваги.
СЛУХАЛИ: 6. Про лист Студентської ради Львова (вх№02-1823 від
15.07.2022) щодо петиції на порталі Кабінету Міністрів України про виключення
творів російських та білоруських авторів із підручників та предмету «Зарубіжна
література».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, М. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати петицію про виключення творів російських та
білоруських авторів із підручників та предмету «Зарубіжна література» і
розмістити в засобах масової інформації та офіційному веб-сайті обласної ради
СЛУХАЛИ: 7. Про лист Західного офісу Держаудитслужби (вх№02-1857
від 20.07.2022) щодо результатів роботи за 1 півріччя 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, М. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до уваги.
2. Надіслати інформацію Західного офісу Держаудитслужби про результати
роботи за 1 півріччя 2022 року:
- в департамент освіти і науки облдержадміністрації для розгляду та
інформування щодо прийнятих мір по усуненню порушень;
- в управління майном спільної власності для інформації.
СЛУХАЛИ: 8. Про заяву Надії Німеровської (вх №01-Н-552 від 15.07.2022)
щодо діяльності директора КЗ ЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж
імені Івана Филипчака»:
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, М. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Зазначену заяву надіслати в департамент освіти і науки
обласної військової адміністрації для розгляду по суті та надання пропозицій
щодо вирішення порушеного питання.
2. Звернутись до директора КЗ ЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж
імені Івана Филипчака» щодо надання пояснень по суті заяви.

СЛУХАЛИ: 9. Різне.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, І. Стецькович П. Дворянин, М. Мамчур.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Звернутись до голови
Львівської обласної військової
адміністрації М. Козицького
та начальника управління капітального
будівництва обласної військової адміністрації Р. Калагурського з проханням
надати інформацію щодо виконання робіт (станом на 01.08.2022)
для
завершення будівництва та прийняття в експлуатацію дитячої турбази на
території КЗ ЛОР «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму
учнівської молоді».
Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

Іванна ГЕРУС
Звенислава МАМЧУР

