
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій
ПРОТОКОЛ  № 38

04  жовтня 2022 року 10.00 Каб. 307
(в режимі zoom-конференціі)

Присутні:   І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.
Запрошені: О. Паска- директор департаменту освіти і науки обласної 
військової адміністрації
М. Калин- заступник голови Львівської обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.

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

обласної ради від 19.09.2022 (вх№ПДВн-16 від 21.09.2022).
3. Про звернення громадської організації «Освітньо-європейський центр 

Феодосії Колесник від 01.09.2022 (вх№02-2263 від 06.09.2022) щодо 
підтримки в популяризації освітнього проєкту «Говори українською, бо 
живеш на своїй землі» та посприяти в фінансуванні видавництва 
навчального посібника.

4. Про лист голови постійної комісії з питань культури, інформаційної 
політики та промоції С. Шеремети (вх №К-107-78) від 20.09.2022) про 
розгляд листа громадської організації «Освітньо-європейський центр 
Феодосії Колесник».

5. Про звернення громадської ради з питань співпраці з Церквами та 
релігійними організаціями від 07.09.2022№01-21/22 (вх №02-2272 від 
07.09.2022) щодо збереження мережі закладів позашкільної освіти в 
області, належного  фінансування у 2023 році.

6. Про звернення КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний 
центр «Довіра» від 13.09.2022 №108 (вх№02-2333 від 13.09.2022) щодо 
збільшення фонду заробітної плати для медичних працівників закладу.

7. Про звернення-скаргу Куровської Н.В. (вх №01-К-670 від 28.09.2022) 
щодо незаконного, зі слів заявниці, звільнення з посади завідувача 
Полоницької філії Задвір’янського ОЗЗСО I-III ст. 

8. Про лист заступника начальника обласної військової адміністрації Ю. 
Бучка (вх №02-2450 від 27.09.2022) щодо відповіді на запит постійної 
комісії.

9. Про розгляд рекомендацій  кандидатів на здобуття премії імені Героя 
України Степана Бандери:



- Парубій Володимир Іванович – директор Львівського обласного будинку 
вчителя, голова Львівського Крайового Братства ветеранів національно-
визвольної боротьби;

-  Василишин Лариса Миколаївна – директор Львівської української 
гуманітарної гімназії ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням 
українознавства та англійської мови;

- Сенейко Микола Леонідович –   регіональний  кореспондент інтернет 
видання «Леополіс Львів новини»;

- Романчук Олег Костянтинович – шеф-редактор журналу «Універсум», 
доцент кафедри української мови факультету журналістики ЛНУ ім.Івана 
Франка;

- Бондаренко Сергій Петрович – командир відділення Служби судової 
охорони Буського районного суду;

- Пономаренко Роман Олегович - Стрілець військової частини №3057 
Національної гвардії України;

- Козицький Андрій Михайлович – Доцент кафедри нової та новітньої 
історії зарубіжних країн Львівського національного університету імені 
Івана Франка;

- Татомир Ірина Любомирівна – директор КУ «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» Бориславської міської ради.

10.Різне.

СЛУХАЛИ: 1.  Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного питання:  Про погодження проєкту 
рішення «Про зміну типу та найменування освітніх закладів» і заслухати його 
під № 2.

СЛУХАЛИ: 2. Про погодження проєкту рішення «Про зміну типу та 
найменування освітніх закладів».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт рішення «Про зміну типу та найменування 
освітніх закладів» та звернутись до голови обласної ради І. Гримак з проханням 
оприлюднити  його на сайті обласної ради  як ініціатива постійної комісії.

 
СЛУХАЛИ: 3. Про протокольне доручення за підсумками апаратної наради 

в голови обласної ради від 19.09.2022 (вх №ПДВн-16 від 21.09.2022).
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, О. Паска,  М. Калин, П. Дворянин, З. Мамчур, 
І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ:1.  При надходженні звітів про виконання обласних цільових 
програм напрацювати пропозиції.
2. Звернутись до голови обласної військової адміністраціїї М. Козицького  з 
проханням розглянути можливість часткового збільшення фінансування закладів 
освіти обласного підпорядкування за рахунок коштів обласного бюджету  з 
метою хоча б залишення педагогічним працівникам надбавки за престижність 
праці на рівні 20 відсотків або збільшення щорічної грошової винагороди з 40 
відсотків до 100 відсотків посадових окладів. 

СЛУХАЛИ: 4. Про звернення громадської організації «Освітньо-
європейський центр Феодосії Колесник від 01.09.2022 (вх№02-2263 від 
06.09.2022) щодо підтримки в популяризації освітнього проєкту «Говори 
українською, бо живеш на своїй землі» та посприяти в фінансуванні видавництва 
навчального посібника.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надіслати автору звернення відповідь що  Регіональною 
програмою сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 
суспільства у Львівській області на 2021-2025 роки, затвердженою рішенням 
обласної ради від 23.02.2021 №67 (зі змінами), передбачено підтримку 
регіонального книговидання на конкурсній основі (обласний мистецький 
конкурс «Кращі книги Львівщини».

СЛУХАЛИ: 5. Про звернення громадської ради з питань співпраці з 
Церквами та релігійними організаціями від 07.09.2022№01-21/22 (вх№02-2272 
від 07.09.2022) щодо збереження мережі закладів позашкільної освіти в області, 
належного  фінансування у 2023 році.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надіслати  зазначене звернення до департаменту освіти і науки 
обласної військової адміністрації  для розгляду  по суті в межах компетенції та 
надання відповіді у визначений законодавством термін.

СЛУХАЛИ: 6. Про лист голови постійної комісії з питань культури, 
інформаційної політики та промоції С. Шеремети ( вх №К-107-78) від 20.09.2022) 
про розгляд листа громадської організації «Освітньо-європейський центр 
Феодосії Колесник».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до уваги.

СЛУХАЛИ: 7. Про звернення КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр «Довіра» від 13.09.2022 №108 (вх№02-2333 від 
13.09.2022) щодо збільшення фонду заробітної плати для медичних працівників 
закладу.



ВИСТУПИЛИ: І. Герус, О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надіслати зазначене звернення до департаменту освіти і науки 
обласної військової адміністрації  для розгляду  по суті в межах компетенції та 
надання відповіді у визначений законодавством термін.

СЛУХАЛИ: 8.  Про звернення-скаргу Куровської Н.В. (вх№01-К-670 від 
28.09.2022) щодо незаконного, зі слів заявниці, звільнення з посади завідувача 
Полоницької філії Задвір’янського ОЗЗСО I-III ст. 
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надіслати  звернення-скаргу Куровської Н.В. до департаменту 
освіти і науки обласної військової адміністрації  для розгляду  по суті в межах 
компетенції та надання відповіді у визначений законодавством термін.

СЛУХАЛИ: 9. Про лист заступника начальника обласної військової 
адміністрації Ю.Бучка (вх№02-2450 від 27.09.2022) щодо відповіді на запит 
постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус,  П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 10. Про розгляд рекомендацій  кандидатів на здобуття премії 
імені Героя України Степана Бандери:

- Парубій Володимир Іванович – директор Львівського обласного будинку 
вчителя, голова Львівського Крайового Братства ветеранів національно-
визвольної боротьби;

-  Василишин Лариса Миколаївна – директор Львівської української 
гуманітарної гімназії ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням 
українознавства та англійської мови;

- Сенейко Микола Леонідович –   регіональний  кореспондент інтернет 
видання «Леополіс Львів новини»;

- Романчук Олег Костянтинович – шеф-редактор журналу «Універсум», 
доцент кафедри української мови факультету журналістики ЛНУ ім.Івана 
Франка;

- Бондаренко Сергій Петрович – командир відділення Служби судової 
охорони Буського районного суду;

- Пономаренко Роман Олегович - Стрілець військової частини №3057 
Національної гвардії України;

- Козицький Андрій Михайлович – Доцент кафедри нової та новітньої 
історії зарубіжних країн Львівського національного університету імені 
Івана Франка;

- Татомир Ірина Любомирівна – директор КУ «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» Бориславської міської ради

ВИСТУПИЛИ: І. Герус, О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович. 



ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:   Пропонувати  для  розгляду журі з присудження Премії імені 
Героя України Степана Бандери у 2022 році кандидатури наступних 
претендентів:

- Парубія Володимира Івановича ;
-  Василишин Ларису Миколаївну 
- Сенейка Миколу Леонідовича 
- Романчука Олега Костянтиновича 
- Бондаренка Сергія Петровича 
- Пономаренка Романа Олеговича 

- Козицького Андрія Михайловича 
- Татомир Ірину Любомирівну.

11.Різне.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус,  П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:   На черговому  засіданні постійної комісії  заслухати інформацію 
щодо завершення будівництва  дитячої туристичної бази КЗ ЛОР «Львівський 
обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді» та  
запросити директора КЗ ЛОР «Львівський обласний центр краєзнавства, 
екскурсій і туризму учнівської молоді» Р.  Гулянича, начальника управління 
капітального будівництва обласної військової адміністрації Р. Калагурського, 
волонтерку М.Дацко.

Голова постійної комісії                                                                Іванна ГЕРУС

Секретар постійної комісії                                                Звенислава МАМЧУР


