
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій

ПРОТОКОЛ № 41

26 січня  2023 року 17.00 Каб. 318
(в режимі zoom-конференції)
                        

ПРИСУТНІ: І. Герус, П. Дворянин,  З. Мамчур, І. Стецькович.
ЗАПРОШЕНІ: В. Кусий – заступник директора департаменту освіти і науки 
обласної військової адміністрації
С. Наконечна – заступник директора департаменту фінансів обласної 
військової адміністрації
М. Калин- заступник голови Львівської обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки
Ю. Омелян – голова ПК КЗ  ЛОР «Львівська спеціальна школа Марії Покрови»
Т. Ладика – вчитель КЗ ЛОР «Львівська спеціальна школа Марії Покрови»
І. Медвідь – голова ПК КЗ ЛОР БНРЦ «Довіра»
Л. Лесюк – вчитель КЗ ЛОР БНРЦ «Довіра»
В. Андрушко – член РХБO «Христове «Милосердя»
П. Гусак – голова  ГО «Рух за життя»
Сестра Д. Терешкевич- магістр, доктор релігійних наук

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про лист начальника обласної військової адміністрації М. Козицького 

(вх №02-3461 від 08.12.2022) про надання інформації про затверджені 
показники обласного бюджету на 2023 рік.

3. Про лист Львівської обласної організації профспілки працівників освіти 
і науки України від 03.01.2023 №03 (вх №02-27 від 03.01.2023) щодо 
розподілу обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на 2023 рік.

4.  Про доручення голови обласної ради І. Гримак від 30.12.2022 №Д-125 
щодо формування плану роботи Львівської обласної ради на 1 півріччя 
2023 року.

5. Про лист Західного офісу Держаудитслужби від 13.01.2023 «131302-
13/369-2023 (вх №02-78 від 13.01.2023) щодо результатів роботи за 2022 
рік.

6. Про розпорядження начальника Львівської обласної військової  
адміністрації  М.Козицького від 05.01 2023 №4/0/5-23ВА «Про 
затвердження плану заходів з проведення у 2023 році в закладах освіти 
військово-патріотичного виховання молоді та підготовки юнаків до 
військової служби».



7. Про розпорядження начальника Львівської обласної військової  
адміністрації  М.Козицького від 04.01.2023 №1/0/5-23ВА «Про 
організацію і проведення відпочинку дітей у 2023 році.

8. Про лист начальника управління по роботі зі зверненнями громадян та 
доступу до публічної інформації Міністерства оборони України від 
29.11.2022 № 426/Ш-13128/107 (вх №02-3429 від 08.12.2022) щодо 
звернення Шевчук Т.В.

9. Про лист  Секретаріату Уповноваженого Верховної ради України з прав 
людини (вх №02-3279 від 30.11.2022) щодо заяви Сорочин Г.Б.

10.Про лист управління адміністративних послуг Львівської міської ради 
від 29.11.2022 № 2803-вих-1056171 (вх №02-3275 від 30.11.2022) щодо 
розгляду скарги Сорочин Г.Б.

11.Про лист КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр 
Святого Миколая» від 03.01.2023 № 2 (вх №02-24 від 03.01.2023) щодо 
виділення з обласного бюджету 25 млн. грн для реконструкції аварійного 
навчального корпусу.

12.Про звернення батьків учнів Козівського ОЗЗСО-ліцею (вх №01-КО-781 
від 28.11.2022) щодо навчання дітей в   режимі офлайн. 

13.Про звернення вчителів Яворівського ЗЗСО I-III ступенів № 2 (вх №01-
КО-924 від 23.12.2022) щодо навчальної програми «Основи 
християнської етики».

14.Про лист голови РХБО «Христове Милосердя» (вх №02-3243 від 
29.11.2022) щодо навчальної програми «Основи християнської етики».

15.Про лист ГО «Освітньо-європейський центр Феодосії Колесник»
 (вх № 02-3509 від 13.12.2022) щодо підтримки проєкту «Говори 
українською, бо живеш на своїй землі».

16.Про лист Радехівської міської ради (вх №02-3519 від 14.12.2022)  щодо 
підтримки обласною радою звернення про гідне вшанування 170-річчя 
від дня народження Олександра Мишуги.

17.Про лист ректора Львівського торгово-економічного університету від 
13.01.2023 №07/01-108  ( вх № 02-88 від 16.01.2023) щодо нагородження 
відзнакою «Почесна грамота Львівської обласної ради» Міщука І.П.

18.Про Постанову ВРУ «Про призначення у 2022 році іменних стипендій 
ВРУ для молодих учених – докторів наук».

19.Про  Постанову ВРУ «Про присудження Премії  Верховної Ради України 
молодим вченим за 2021 рік».

20.Різне.

СЛУХАЛИ: 1.  Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Питання № 14 поставити під № 4, а питання № 13 під № 5.



СЛУХАЛИ: 2.  Про лист начальника обласної військової адміністрації 
М. Козицького (вх №02-3461 від 08.12.2022) про надання інформації про 
затверджені показники обласного бюджету на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, С. Наконечна. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 3.  Про лист Львівської обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки України від 03.01.2023 №03 (вх №02-27 від 
03.01.2023) щодо розподілу обсягу освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 2023 рік.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус,  М. Калин, С. Наконечна, П. Дворянин, В. Кусий,
З. Мамчур, І. Стецькович, Ю. Омелян, Т. Ладика,  І. Медвідь, Л. Лесюк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1.  Інформацію департаменту фінансів та з питань освіти і науки 
обласної військової адміністрації взяти до відома.
2. На черговому засіданні постійної  комісії (20.02.2023) заслухати пропозиції 
департаменту фінансів та департаменту освіти і науки щодо  дофінансування  у 
2023 році з обласного бюджету комунальних закладів освіти обласної ради з 
метою виплати надбавки за престижність педагогічної праці у розмірі 20 – 30 %. 

 СЛУХАЛИ: 4. Про лист голови РХБО «Христове Милосердя» (вх №02-
3243 від 29.11.2022) щодо навчальної програми «Основи християнської етики».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, В. Андрушко, І. Стецькович, П. Гусак, П. Дворянин, 
В. Кусий, З. Мамчур, Д. Терешкевич.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надіслати авторам звернення відповідь що стаття 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає вичерпний перелік 
питань, які належать до компетенції обласних рад. Згідно з положеннями цієї 
статті обласні ради не наділені повноваженнями  затверджувати навчальні 
програми для використання їх  в освітньому процесі  закладами загальної 
середньої освіти. Департаментом освіти і науки Львівської обласної військової 
адміністрації надіслано  програми «Основи християнської етики 1-4, 7-11 класи» 
2010 року та «Орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу за вибором 
«Основи християнської етики для 1-11 класів закладів загальної середньої 
освіти» 2022 року до Українського Католицького Університету для оцінки 
їхнього впливу  на формування свідомості школяра з точки зору християнського 
вчення.

СЛУХАЛИ: 5. Про звернення вчителів Яворівського ЗЗСО I-III ступенів    
№ 2 (вх №01-КО-924 від 23.12.2022) щодо навчальної програми «Основи 
християнської етики».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, В. Андрушко, І. Стецькович, П. Гусак, П. Дворянин, 
В. Кусий, З. Мамчур, Д. Терешкевич.



ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 6. Про доручення голови обласної ради І. Гримак від 
30.12.2022 №Д-125 щодо формування плану роботи Львівської обласної ради на 
1 півріччя 2023 року.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, В. Кусий, І. Стецькович, П. Дворянин, З. Мамчур. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести до плану роботи Львівської обласної ради на 1 півріччя 
2023 року такі питання:

1. «Про прийняття з державної власності цілісних майнових комплексів 
державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 
власність територіальних громад Львівської області».

2. Про створення ліцею.

СЛУХАЛИ: 7. Про лист Західного офісу Держаудитслужби від 13.01.2023 
«131302-13/369-2023 (вх №02-78 від 13.01.2023) щодо результатів роботи за 2022 
рік в освітній галузі..
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, В. Кусий, І. Стецькович, П. Дворянин, З. Мамчур. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до уваги.
2. Надіслати  зазначеного листа  до управління майном спільної власності 
обласної ради (А. Білоус) та департаменту освіти і науки обласної військової 
адміністрації (О. Паска) для розгляду та вжиття заходів по усуненню порушень.

СЛУХАЛИ: 8. Про розпорядження начальника Львівської обласної 
військової  адміністрації  М.Козицького від 05.01 2023 №4/0/5-23ВА «Про 
затвердження плану заходів з проведення у 2023 році в закладах освіти 
військово-патріотичного виховання молоді та підготовки юнаків до військової 
служби».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, В. Кусий, І. Стецькович, П. Дворянин, З. Мамчур. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до уваги.

СЛУХАЛИ: 9. Про розпорядження начальника Львівської обласної 
військової  адміністрації  М.Козицького від 04.01.2023 №1/0/5-23ВА «Про 
організацію і проведення відпочинку дітей у 2023 році.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, В. Кусий, І. Стецькович, П. Дворянин, З. Мамчур. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до уваги.

СЛУХАЛИ: 10. Про лист начальника управління по роботі зі зверненнями 
громадян та доступу до публічної інформації Міністерства оборони України від 



29.11.2022 № 426/Ш-13128/107 (вх №02-3429 від 08.12.2022) щодо звернення 
Шевчук Т.В.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, В. Кусий, І. Стецькович, П. Дворянин, З. Мамчур. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 11. Про лист  Секретаріату Уповноваженого Верховної ради 
України з прав людини (вх №02-3279 від 30.11.2022) щодо заяви Сорочин Г.Б.

ВИСТУПИЛИ: І. Герус, В. Кусий, І. Стецькович, П. Дворянин, З. Мамчур. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 12. Про лист управління адміністративних послуг Львівської 
міської ради від 29.11.2022 № 2803-вих-1056171 (вх №02-3275 від 30.11.2022) 
щодо розгляду скарги Сорочин Г.Б.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, В. Кусий, І. Стецькович, П. Дворянин, З. Мамчур. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 13. Про лист КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр Святого Миколая» від 03.01.2023 № 2 (вх №02-24 від 
03.01.2023) щодо виділення з обласного бюджету 25 млн. грн для реконструкції 
аварійного навчального корпусу.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, В. Кусий, І. Стецькович, П. Дворянин, З. Мамчур. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надіслати листа в департамент освіти і науки обласної військової 
адміністрації та управління майном спільної власності обласної ради  для 
розгляду та надання пропозицій щодо вирішення зазначеного питання.

СЛУХАЛИ: 14. Про звернення батьків учнів Козівського ОЗЗСО-ліцею (вх 
№01-КО-781 від 28.11.2022) щодо навчання дітей в   режимі офлайн. 
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, В. Кусий, І. Стецькович, П. Дворянин, З. Мамчур. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
про те, що у Козівському ОЗЗСО-ліцеї  відновлено навчальний процес з очною 
формою навчання взяти до відома, авторам звернення надіслати відповідь.

СЛУХАЛИ: 15. Про лист ГО «Освітньо-європейський центр Феодосії 
Колесник» (вх № 02-3509 від 13.12.2022) щодо підтримки проєкту «Говори 
українською, бо живеш на своїй землі».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, В. Кусий, І. Стецькович, П. Дворянин, З. Мамчур. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надіслати зазначеного листа за  належністю в постійну комісію з 
питань культури, інформаційної політики та промоції обласної ради.



СЛУХАЛИ: 16. Про лист Радехівської міської ради (вх №02-3519 від 
14.12.2022)  щодо підтримки обласною радою звернення про гідне вшанування 
170-річчя від дня народження Олександра Мишуги.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, В. Кусий, І. Стецькович, П. Дворянин, З. Мамчур. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надіслати зазначеного листа  в департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації для поширення в освітніх закладах області.

СЛУХАЛИ: 17. Про лист ректора Львівського торгово-економічного 
університету від 13.01.2023 №07/01-108  ( вх № 02-88 від 16.01.2023) щодо 
нагородження відзнакою «Почесна грамота Львівської обласної ради» Міщука 
І.П.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, В. Кусий, І. Стецькович, П. Дворянин, З. Мамчур. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 18. Про Постанову ВРУ «Про призначення у 2022 році іменних 
стипендій ВРУ для молодих учених – докторів наук».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, В. Кусий, І. Стецькович, П. Дворянин, З. Мамчур. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 19. Про  Постанову ВРУ «Про присудження Премії  Верховної 
Ради України молодим вченим за 2021 рік».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, В. Кусий, І. Стецькович, П. Дворянин, З. Мамчур. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

         СЛУХАЛИ:  20. Різне.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З.Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: На  наступних засіданнях постійної комісії розглянути такі 
питання:
1.Про  виконання Регіонального стратегічного плану дій з реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей у Львівській області на 2018-
2026 роки протягом 2022 року.
2. Про інформацію щодо виділення автобусів  «Школярик». 
3.. Про вжиті заходи по усуненню порушень,   виявнених держаудитом за 2021 
рік в галузі освіти. 
5.  Про завершення будівництва дитячої турбази на території КЗ ЛОР 
«Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської 
молоді».
6. Про  інформацію  щодо  стану трансформації  санаторних шкіл Львівщини.



7. Про напрацювання  Стратегії розвитку комунального закладу. КЗ ЛОР 
«Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської 
молоді».
8.  Про зміни до Положення про Обласну премію імені Героя України Степана 
Бандери.

Голова постійної комісії                                                                  Іванна ГЕРУС

Секретар постійної комісії                                                  Звенислава МАМЧУР


