
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій

ПРОТОКОЛ № 42

20  лютого  2023 року 15.00 Каб. 318
(в режимі zoom-конференції)
                        

ПРИСУТНІ: І. Герус, П. Дворянин,  З. Мамчур, І. Стецькович.
ЗАПРОШЕНІ:
О. Паска - директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової 
адміністрації
В. Кусий – заступник директора департаменту освіти і науки Львівської  
обласної військової адміністрації
С. Наконечна – заступник директора департаменту фінансів Львівської 
обласної військової адміністрації
Р. Калагурський – начальник управління капітального будівництва Львівської 
обласної військової адміністрації
А. Білоус – в.о. начальника управління майном комунальної власності Львівської 
обласної ради
М. Мураль –головний спеціаліст управління майном комунальної власності 
Львівської обласної ради
М. Калин- заступник голови Львівської обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про пропозиції департаменту фінансів та департаменту освіти і науки 

Львівської обласної військової адміністрації 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 %. 

3. Про лист заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації 
І. Собка (вх№02-220 від 01.02.2023) щодо збільшення фінансування освітньої 
галузі.

4. Про звернення  освітянських комунальних закладів Львівської обласної ради 
щодо виплати надбавки за престижність педагогічної праці:
4.1. Про звернення КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний 
центр «Гармонія»  (вх№02-193 від 27.01.2023).
4.2. Про звернення КЗ ЛОР «Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» 
(вх№02-198 від 30.01.2023). 
4.3. Про звернення КЗ ЛОР «Львівський фаховий коледж спорту» (вх№02-206 
від 30.01.2023).



4.4. Про звернення КЗ ЛОР «Бориславська загальноосвітня санаторна школа I-
III ступенів» (вх№02-190 від 27.01.2023).

4.5. Про звернення КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний 
центр «Оберіг» (вх№ 01-162 від 25.01.2023). 
4.6. Про звернення КЗ ЛОР «Навчально-реабілітаційний центр «Мрія»
(вх №02-163 від 25.01.2023) .
4.7. Про звернення КЗ ЛОР «Львівська спеціальна школа Марії Покрови» 
(вх№02-170 від 26.01.2023). 
4.8. Про звернення  КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний 
центр «Довіра» (вх№ 02-171 від 26.01.2023)
 4.9. Про звернення КЗ ЛОР «Лопатинська спеціальна школа» (вх № 02-184 від 
27.01.2023)
4.10. Про звернення  КЗ ЛОР «Підгірцівська спеціальна школа» (вх№02-186 
від 27.01.2023).
4.11. Про звернення КЗ ЛОР «Винниківська загальноосвітня  санаторна школа 
I-III ступенів».
4.12. Про звернення КЗ ЛОР «Лівчицька спеціальна школа І-ІІ ступенів".
4.13. Про звернення КЗ ЛОР «Багатопрофільний НРЦ Святого Миколая» .
4.14. Про звернення КЗ ЛОР «НРЦ «Світанок» м.Червонограда.
4.15. Про звернення КЗ ЛОР «Львівський обласний центр краєзнавства, 
екскурсій і туризму учнівської молоді.

5. Про звернення первинних профспілкових організацій закладів освіти 
Львівської області щодо виплати надбавки за престижність педагогічної праці:
5.1. Про звернення первинної профспілкової організації Грушівського ЗЗСО 
I-III ступенів від 23.01.2023.
5.2. Про звернення  первинної профспілкової організації Нижньобілківського 
ЗЗСО I-II ступенів від 23.01.2023.
5.3. Про звернення первинної профспілкової організації Чижиківського ЗЗСО 
I-III ступенів.
5.4. Про звернення  первинної профспілкової організації 
Верхньодорожівського ЗЗСО I-III ступенів.
5.5. Про звернення Личаківської районної організації профспілки працівників 
освіти і науки України (вх№02-173 від 26.01.2023).

6. Про лист департаменту освіти і науки Львівської обласної державної 
адміністрації (вх№02-227 від 01.02.2023) щодо погодження реорганізації табору  
«Надія».

7. Про інформацію управління капітального будівництва  Львівської обласної 
військової адміністрації щодо завершення будівництва дитячої турбази на 
території КЗ ЛОР «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму 
учнівської молоді».

8. Про лист управління майном спільної власності обласної ради  (вх№17 від 
30.01.2023) щодо переліку нерухомого майна спільної власності територіальних 
громад.



9. Про звернення благодійного фонду «Львівська дитяча галерея» (вх№02-155 від 
25.01.2023) про підтримку Міжнародного форуму і конкурсу «Мистецтво у мріях 
дітей і молоді, породжене війною в Україні».

10. Про звернення товариства зв’язків з українцями за  межами України (вх№02-207 
від 30.01.2023) щодо сприяння у співпраці державних інституцій з громадськими 
формуваннями.

11. Про Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності».

12. Різне.

СЛУХАЛИ: 1.  Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити запропонований проєкт порядку денного в цілому.

СЛУХАЛИ: 2. Про пропозиції департаменту фінансів та департаменту 
освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації 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 %.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, С. Наконечна, О. Паска, В. Кусий, П. Дв0рянин, 
З.Мамчур, І. Стецькович, М. Калин. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію департаменту фінансів та департаменту освіти і 
науки Львівської обласної військової адміністрації щодо  дофінансування  у 2023 
році з обласного бюджету комунальних закладів освіти обласної ради з метою 
виплати надбавки за престижність педагогічної праці у розмірі 20%, зокрема 
лист департаменту освіти і науки від 20.02.2023 №03-02/06/349 взяти до уваги.

СЛУХАЛИ: 3. Про лист заступника начальника Львівської обласної 
військової адміністрації І. Собка (вх№02-220 від 01.02.2023) щодо збільшення 
фінансування освітньої галузі.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 4. Про звернення  освітянських комунальних закладів 
Львівської обласної ради щодо виплати надбавки за престижність педагогічної 
праці:
4.1. Про звернення КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний 
центр «Гармонія»  (вх№02-193 від 27.01.2023).



4.2. Про звернення КЗ ЛОР «Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» 
(вх№02-198 від 30.01.2023). 
4.3. Про звернення КЗ ЛОР «Львівський фаховий коледж спорту» (вх№02-206 
від 30.01.2023).
4.4. Про звернення КЗ ЛОР «Бориславська загальноосвітня санаторна школа I-
III ступенів» (вх№02-190 від 27.01.2023).

4.5. Про звернення КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний 
центр «Оберіг» (вх№ 01-162 від 25.01.2023). 
4.6. Про звернення КЗ ЛОР «Навчально-реабілітаційний центр «Мрія»
(вх №02-163 від 25.01.2023) .
4.7. Про звернення КЗ ЛОР «Львівська спеціальна школа Марії Покрови» 
(вх№02-170 від 26.01.2023). 
4.8. Про звернення  КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний 
центр «Довіра» (вх№ 02-171 від 26.01.2023)
 4.9. Про звернення КЗ ЛОР «Лопатинська спеціальна школа» (вх № 02-184 від 
27.01.2023)
4.10. Про звернення  КЗ ЛОР «Підгірцівська спеціальна школа» (вх№02-186 
від 27.01.2023).
4.11. Про звернення КЗ ЛОР «Винниківська загальноосвітня  санаторна школа 
I-III ступенів».
4.12. Про звернення КЗ ЛОР «Лівчицька спеціальна школа І-ІІ ступенів".
4.13. Про звернення КЗ ЛОР «Багатопрофільний НРЦ Святого Миколая» .
4.14. Про звернення КЗ ЛОР «НРЦ «Світанок» м.Червонограда.
4.15. Про звернення КЗ ЛОР «Львівський обласний центр краєзнавства, 
екскурсій і туризму учнівської молоді.

ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович, О. Паска,
 С. Наконечна, М. Калин. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надіслати комунальним закладам обласної ради відповідь, 
зокрема копію листа департаменту освіти і науки обласної військової 
адміністрації від 20.02.2023.

СЛУХАЛИ: 5. Про звернення первинних профспілкових організацій 
закладів освіти Львівської області щодо виплати надбавки за престижність 
педагогічної праці:
5.1. Про звернення первинної профспілкової організації Грушівського ЗЗСО 
I-III ступенів від 23.01.2023.
5.2. Про звернення  первинної профспілкової організації Нижньобілківського 
ЗЗСО I-II ступенів від 23.01.2023.
5.3. Про звернення первинної профспілкової організації Чижиківського ЗЗСО I-
III ступенів.
5.4.  Про звернення первинної профспілкової організації 
Верхньодорожівського ЗЗСО I-III ступенів.



5.5. Про звернення Личаківської районної організації профспілки працівників 
освіти і науки України (вх№02-173 від 26.01.2023).
ВИСТУПИЛИ: І. Герус. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надіслати авторам звернення відповідь, зокрема копію листа 
департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації від 20.02.2023.

СЛУХАЛИ: 6. Про лист департаменту освіти і науки Львівської обласної 
державної адміністрації (вх№02-227 від 01.02.2023) щодо погодження 
реорганізації табору  «Надія».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, О. Паска, В. Кусий, П. Дворянин, З. Мамчур, А. Білоус, 
М. Мураль, І. Стецькович,  С. Наконечна .
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

ВИРІШИЛИ: 07.03.2023 здійснити виїзне спільне засідання постійної комісії з 
питань освіти, науки та інновацій і постійної комісії з питань комунального 
майна, представника департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 
представника управління комунального майна обласної ради в КЗ ЛОР "Дитячий 
заклад оздоровлення та відпочинку «Надія» (вул. Січових Стрільців, 136, 
с.Верхнє Синьовидне,  Сколівський р-ну).

СЛУХАЛИ: 7. Про інформацію управління капітального будівництва  
Львівської обласної військової адміністрації щодо завершення будівництва 
дитячої турбази на території КЗ ЛОР «Львівський обласний центр краєзнавства, 
екскурсій і туризму учнівської молоді».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, Р. Калагурський, А. Білоус, П. Дворянин, З. Мамчур
І. Стецькович, М. Мураль.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію  начальника управління капітального будівництва  
Львівської обласної військової адміністрації Р. Калагурського щодо завершення 
будівництва дитячої турбази на території КЗ ЛОР «Львівський обласний центр 
краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді» взяти до уваги.

СЛУХАЛИ: 8. Про лист управління майном спільної власності обласної 
ради  (вх№17 від 30.01.2023) щодо переліку нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, А. Білоус. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

ВИРІШИЛИ: Інформацію щодо переліку нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад взяти до уваги.



СЛУХАЛИ: 9. Про звернення благодійного фонду «Львівська дитяча 
галерея» (вх№02-155 від 25.01.2023) про підтримку Міжнародного форуму і 
конкурсу «Мистецтво у мріях дітей і молоді, породжене війною в Україні».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надіслати зазначене звернення в департамент освіти і науки 
обласної військової адміністрації для розгляду та ознайомлення керівників 
закладів освіти.

СЛУХАЛИ: 10. Про звернення товариства зв’язків з українцями за  
межами України (вх№02-207 від 30.01.2023) щодо сприяння у співпраці 
державних інституцій з громадськими формуваннями.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: Інформацію взяти до відома та використання в роботі.

СЛУХАЛИ: 11. Про Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної 
діяльності».

ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: Інформацію взяти до відома.

Голова постійної комісії                                                                      Іванна ГЕРУС

Секретар постійної комісії                                                       Звенислава МАМЧУР


