
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій

ПРОТОКОЛ № 40

30  листопада  2022 року 15.30 Каб. 318
(в режимі zoom-конференції)
                        

ПРИСУТНІ: І. Герус,  З. Мамчур, І. Стецькович.
ВІДСУТНІ: П. Дворянин
ЗАПРОШЕНІ: І. Пикус – заступник директора департаменту освіти і науки 
обласної військової адміністрації
Г. Вовк – начальник відділу бюджету та міжбюджетних відносин 
департаменту фінансів обласної військової адміністрації
О. Ілечко – начальник відділу освіти і культури  департаменту фінансів 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 лист начальника Львівської обласної військової адміністрації 

М. Козицького (вх № 02-3106 від 21.11.2022) про виконання обласного 
бюджету Львівської області за 9 місяців 2022 року.

Інформує: О. Демків – директор департаменту фінансів обласної 
військової адміністрації.

3. Про проєкт обласного  бюджету Львівської області на 2023 рік.
Інформує: О. Демків – директор департаменту фінансів обласної 

військової адміністрації
4. Про розгляд пропозицій до Програми розвитку освіти Львівської області  

на 2023 рік.
Інформує: О. Паска – директор департаменту освіти і науки  обласної 

військової адміністрації.
5. Про депутатське звернення Т. Подвірного  від 17.11.2022 №462 (вх№Д-

17вн-134 від 17.11.2022) щодо розгляду проєкту рішення «Про 
встановлення мораторію на відчуження нерухомого майна освітнього, 
соціально-культурного, санаторно-курортного, туристичного, 
фізкультурно-спортивного призначення, яке перебуває у спільній 
власності територіальних громад Львівської області».

Інформує: Т. Подвірний – голова фракції ПП «За майбутнє».
6. Про лист-відповідь заступника начальника обласної військової 

адміністрації І. Собка (вх № 02-3036 від 15.11.2022) про збільшення 
фінансування закладів освіти.

7. Різне.



СЛУХАЛИ: 1.  Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний в цілому.

СЛУХАЛИ: 2.  Про лист начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького (вх № 02-3106 від 21.11.2022) про виконання 
обласного бюджету Львівської області за 9 місяців 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 3. Про проєкт обласного  бюджету Львівської області на 2023 
рік.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, О. Ілечко, Г. Вовк, З. Мамчур, І. Стецькович, І. Пикус, 
М. Калин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію про проєкт обласного  бюджету Львівської області 
на 2023 рік взяти до відома.
2. Надіслати  голові обласної ради  І. Гримак та начальникові обласної військової 
адміністрації М. Козицькому листа з пропозиціями щодо розподілу освітньої 
субвенції при уточненні  показників обласного бюджету на 2023 рік, а саме:

- за результатами розподілу освітньої субвенції Кабінетом Міністрів 
України на 2023 рік розглянути питання щодо повернення з 1 січня 2023 року 
рівня заробітних плат педагогічним працівникам закладів обласного 
підпорядкування до рівня, що передував 1 квітня 2022 року, зокрема 
встановлення надбавок за престижність педагогічної праці у розмірі не менше 
20% посадового окладу (ставки заробітної плати) та на виплату щорічної 
грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов’язків у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати).

СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд пропозицій до Програми розвитку освіти 
Львівської області  на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус,  З. Мамчур, І. Стецькович, І. Пикус, М. Калин.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:1.Інформацію взяти до відома.
2. Надіслати департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації  від 
постійної комісії пропозиції до проєкту програми: 
- реконструкція стрілецького тиру в Львівському ліцеї з посиленою військово-
фізичною підготовкою імені Героїв Крут – 2300,00 тис. грн
- поточний ремонт актового залу та закупівля техніки для Львівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти – 1200,00 тис грн
- проведення заходів з підвищення кваліфікації для керівного складу закладів 
професійно-технічної освіти Освітньої академії Львівщини- (реалізувати може 
УКУ 3 модулі для 30 учасників) – 500,00 тис. грн



- популяризація робітничих професій через створення сайту-візитівки 
професійної освіти Львівщини, розробку брендбуку та розміщення зовнішньої 
реклами професійної освіти тощо – 500,00 тис. грн
- проєкт “Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами”. Створення 
засобів для соціалізації учнів  НРЦ/спецшкіл, облаштування коворкінгів, 
майстерень та кімнат соціалізації в НРЦ/спецшкіл – 1300,00 тис.грн
- виготовлення проєктно-кошторисної документації “Спортивний стадіон КЗ 
ЛОР "Львівська спеціальна школа Марії Покрови І-ІІІ ступенів" – 1000,00 тис.грн
- закупівля спеціальних шкільних автобусів для освітніх
 закладів ЛОР – 4000,00 тис.грн.
- поточний ремонт гуртожитку Винниківської загальноосвітньої санаторної 
школи-інтернату I-III ст.– 200, 00 тис.грн.

СЛУХАЛИ: 5. Про депутатське звернення  депутата обласної ради    
Т.Подвірного  від 17.11.2022 №462 (вх№Д-17вн-134 від 17.11.2022) щодо 
розгляду проєкту рішення «Про встановлення мораторію на відчуження 
нерухомого майна освітнього, соціально-культурного, санаторно-курортного, 
туристичного, фізкультурно-спортивного призначення, яке перебуває у спільній 
власності територіальних громад Львівської області».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, З. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
 ВИРІШИЛИ: 1. Відповідно до  пункту 3 статті 80 Закону України «Про  
освіту»: основні фонди, оборотні кошти та інше майно державних і комунальних 
закладів освіти не підлягають вилученню.
2. Вилучити з проєкту рішення слово «освітнього».

СЛУХАЛИ: 6. Про лист-відповідь заступника начальника обласної 
військової адміністрації І. Собка (вх № 02-3036 від 15.11.2022) про збільшення 
фінансування закладів освіти.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, З. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

  ВИРІШИЛИ:  Інформацію взяти до відома.

Голова постійної комісії                                                                       Іванна ГЕРУС

Секретар постійної комісії                                                      Звенислава МАМЧУР




