
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій
П Р О Т О К О Л № 27

10 лютого  2022 року 15.30  каб.307

Присутні:
Склад  постійної комісії : І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.

Запрошені:
 А. Годик –перший заступник голови облдержадміністрації 
Ю. Холод -  заступник голови обласної ради
 І. Собко - заступник голови облдержадміністрації
 О. Паска - директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації
 О. Котовська - заступник директора департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації
 В. Кусий - заступник директора департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 
о. А. Сенейко - виконавчий директор БО БФ «Карітас –Львів УГКЦ»
В. Зеленко  - виконавчий директор БО БФ «Карітас –Львів УГКЦ»
М. Пахздерський - організатор подій 
М. Гіщак - мати дитини, що відвідує КЗ ЛОР «Великолюбінський  навчально-
реабілітаційний центр І-ІІ ступенів»
С. Босько  мати дитини, що відвідує КЗ ЛОР «Великолюбінський  навчально-
реабілітаційний центр І-ІІ ступенів»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок денний засідання комісії.
Інформує: І. Герус – голова постійної комісії
2. Про лист першого заступника голови облдержадміністрації А. Годика 
(вх№02-497 від 27.01.2022) щодо звіту про стан виконання у 2021 році обласних 
програм, фінансування яких проводиться за рахунок коштів обласного бюджету. 
Інформує: С. Куйбіда – директор  департаменту економічної політики 
облдержадміністрації
3. Про лист першого заступника голови облдержадміністрації А. Годика 
(вх№02-406 від 24.01.2022) щодо звіту про стан виконання у 2021 році заходів 
обласних програм, фінансування яких проводиться за рахунок коштів обласного 
бюджету:

Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки.
Інформує: О. Паска – директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації
4. Про протокольне доручення голови обласної ради І. Гримак ( вх№ ПДВн-
1 від 26.01.2022) щодо розгляду звіту про виконання «Програми розвитку освіти 
Львівської області на 2021-2025 роки»  за 2021 рік на сесії обласної ради.



Інформує: І. Герус- голова постійної комісії
5. Про лист заступника голови облдержадміністрація І. Собка (вх№02-175 
від 12.01.2022) про виконання рішення Львівської обласної ради № 63 від 
18.02.2021 «Про затвердження Стратегії розвитку освіти Львівщини  на період 
до 2027 року».
Інформує: О. Паска - директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації
6. Про функціонування КЗ ЛОР «Великолюбінський  навчально-
реабілітаційний центр І-ІІ ступенів».
Інформує: О. Паска  – директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації
7. Про лист департаменту освіти і науки облдержадміністрації (вх № 02- 8203 
від 03.12.2021) щодо нозологій у навчально-реабілітаційних центрах.
Інформує: О. Паска - директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації
8. Про лист заступника голови облдержадміністрації В. Загайного (вх№02-83 
від 05.01.2022) щодо виконання Регіонального стратегічного плану дій з 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Львівській 
області на 2018-2026 роки протягом 2021 року.
9. Про лист голови Комітету  з питань освіти, науки та інновацій Верховної 
ради України С. Бабака (вх№02-225 від14.01.2022) щодо  направлення 
нагородних документів на 2-х претендентів, що представляють систему 
загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.
Інформують: І. Герус - голова постійної комісії
 О. Паска - директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації
10. Про лист в.о.  управління майном спільної власності Т. Зозулі (вх№28 від 
13.01.2022) щодо безкоштовної передачі з комунальної власності у спільну 
власність комплекту інтерактивної панелі з вбудованим комп’ютером та 
додатковим оснащенням  для КЗ ЛОР «багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр Святого Миколая».
11. Про лист  Козівського сільського голови В. Щекуна (вх№02-395 від 
24.01.2022) щодо перегляду буферного коефіцієнту і  виділення додатково 9,5 
млн. грн.
Інформує: О. Паска - директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації
12. Про лист Міністерства освіти і науки України (вх№02-8766 від28.12.2021) 
щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 
корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних центрах.
13. Про лист Координаційної ради учасників бойових дій Львівщини при ОДА 
(вх302-8548 від 20.12.2021) щодо створення робочої групи.
14. Про лист департаменту освіти і науки облдержадміністрації (вх№02-326 
від 19.01.2022) щодо медичного страхування педагогічних працівників закладів 
освіти.
Інформує: О. Паска - директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації
15. Про хід виконання пункту 2 рішення Львівської обласної ради від 
07.12.2021 №287 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.09.2021 



№195 «Про інформацію Львівської ОДА щодо санаторно-епідемічної ситуації на 
території Львівщини, проведення вакцинації та вжиття заходів реагування у 
зв’язку з епідемією коронавірусу».
Інформує: І.Герус - голова постійної комісії
16. Про лист департаменту дорожнього господарства облдержадміністрації 
(вх№02-72 від 05.01.2022) щодо проведення обстеження автомобільних доріг 
області, де проходять маршрути автобуса «Школярик».

17. Різне.

СЛУХАЛИ: 1.  Про порядок денний засідання постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:  1. Внести до порядку денного питання :

Про лист Голови Комітету з питань організації державної влади,  місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування А. Кличка (вх№02-
772 від 09.02.2022) щодо проведення іспитів громадянами, яким потрібно 
підтверджувати рівень володіння державною мови для виконання службових 
обов’язків.

2.  Перенести на чергове засідання комісії питання № 15 «Про хід 
виконання пункту 2 рішення Львівської обласної ради від 07.12.2021 №287 «Про 
внесення змін до рішення обласної ради від 30.09.2021 №195 «Про інформацію 
Львівської ОДА щодо санаторно-епідемічної ситуації на території Львівщини, 
проведення вакцинації та вжиття заходів реагування у зв’язку з епідемією 
коронавірусу».

СЛУХАЛИ: 2. Про лист першого заступника голови облдержадміністрації 
А. Годика (вх№02-497 від 27.01.2022) щодо звіту про стан виконання у 2021 році 
обласних програм, фінансування яких проводиться за рахунок коштів обласного 
бюджету. 
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, С. Куйбіда, А. Годик,  І. Собко, П. Дворянин, О. Паска, 
З. Мамчур, І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до уваги.

  СЛУХАЛИ: 3. Про лист першого заступника голови облдержадміністрації 
А. Годика (вх№02-406 від 24.01.2022) щодо звіту про стан виконання у 2021 році 
заходів обласних програм, фінансування яких проводиться за рахунок коштів 
обласного бюджету:

Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус,  А. Годик,  І. Собко,  Ю.Холод, П. Дворянин, О. Паска, 
З. Мамчур, І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ:
1. Звіт щодо виконання у 2021 році Програми розвитку освіти Львівської області 
на 2021-2025 роки  взяти до відома.
2. Визнати роботу департаменту освіти і науки Львівської обласної державної 
адміністрації щодо виконання у 2021 році Програми розвитку освіти Львівської 
області на 2021-2025 роки задовільною.

  СЛУХАЛИ: 4. Про протокольне доручення голови обласної ради І. Гримак 
(вх№ ПДВн-1 від 26.01.2022) щодо розгляду звіту про виконання «Програми 
розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки»  за 2021 рік на сесії 
обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович. А. Годик, 
 І. Собко, О. Паска,  Ю. Холод. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Звіт щодо виконання у 2021 році Програми розвитку освіти 
Львівської області на 2021-2025 роки   на сесії обласної ради не заслуховувати.

СЛУХАЛИ: 5. Про лист заступника голови облдержадміністрація І. Собка 
(вх№02-175 від 12.01.2022) про виконання рішення Львівської обласної ради № 
63 від 18.02.2021 «Про затвердження Стратегії розвитку освіти Львівщини  на 
період до 2027 року».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, І. Собко, О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, 
І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 6. Про функціонування КЗ ЛОР «Великолюбінський  
навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, І. Собко, О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, В. Кусий,
І. Стецькович, о.А.Сенейко, В. Зеленко, М. Падзерський, М. Гіщук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Пропозицію департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
щодо  припинення функціонування КЗ ЛОР «Великолюбінський  навчально-
реабілітаційний центр І-ІІ ступенів» з 2022-2023р. не підтримати. Створити 
робочу групу по напрацюванню пропозицій щодо подальшого функціонування  
КЗ ЛОР «Великолюбінський  навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів».

СЛУХАЛИ: 7. Про лист департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
(вх № 02- 8203 від 03.12.2021) щодо нозологій у навчально-реабілітаційних 
центрах.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, І. Собко, О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, В. Кусий,
І. Стецькович, О. Котовська. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до уваги.

СЛУХАЛИ: 8. Про лист заступника голови облдержадміністрації В. 
Загайного (вх№02-83 від 05.01.2022) щодо виконання Регіонального 
стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей у Львівській області на 2018-2026 роки протягом 2021 року.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, І. Собко, О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, В. Кусий,
І. Стецькович, О. Котовська. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію про виконання Регіонального стратегічного плану дій 
з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Львівській 
області на 2018-2026 роки протягом 2021 року взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 9. Про лист голови Комітету  з питань освіти, науки та 
інновацій Верховної ради України С. Бабака (вх№02-225 від14.01.2022) щодо  
направлення нагородних документів на 2-х претендентів, що представляють 
систему загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус,  О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, В. Кусий,
І. Стецькович, О. Котовська. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити кандидатури двох претендентів на нагородження 
Премією Верховної Ради України:
 Максимів Лесю Михайлівну – директора Львівського вищого професійного 
училища побутового обслуговування;
Савку Любов Іванівну – директора Бориславської державної гімназії.

СЛУХАЛИ: 10. Про лист в.о.  управління майном спільної власності 
Т. Зозулі (вх№28 від 13.01.2022) щодо безкоштовної передачі з комунальної 
власності у спільну власність комплекту інтерактивної панелі з вбудованим 
комп’ютером та додатковим оснащенням  для КЗ ЛОР «багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус,  О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, В. Кусий,
І. Стецькович, О. Котовська. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити безкоштовну передачу з комунальної власності у 
спільну власність комплекту інтерактивної панелі з вбудованим комп’ютером та 
додатковим оснащенням  для КЗ ЛОР «багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр Святого Миколая».

СЛУХАЛИ: 11. Про лист Козівського сільського голови В. Щекуна 
(вх№02-395 від 24.01.2022) щодо перегляду буферного коефіцієнту і  виділення 
додатково 9,5 млн. грн.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус,  О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, В. Кусий,
І. Стецькович, О. Котовська. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ: Скерувати Козівського сільського голови В. Щекуна (вх№02-595 
від 24.01.2022) щодо перегляду буферного коефіцієнту і  виділення додатково 9,5 
млн. грн в  департамент освіти і науки облдержадміністрації для розгляду в 
межах компетенції та надання відповіді автору листа та постійній комісії. 

СЛУХАЛИ: 12. Про лист Міністерства освіти і науки України (вх№02-
8766 від28.12.2021) щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми 
потребами на корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних центрах.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус,  О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, В. Кусий,
І. Стецькович, О. Котовська. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до уваги.

СЛУХАЛИ: 13. Про лист Координаційної ради учасників бойових дій 
Львівщини при ОДА (вх302-8548 від 20.12.2021) щодо створення робочої групи.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус,  О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надіслати листа  Координаційної ради учасників бойових дій 
Львівщини при ОДА за належністю в постійну комісію молоді та спорту.

СЛУХАЛИ: 14. Про лист департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації (вх№02-326 від 19.01.2022) щодо медичного страхування 
педагогічних працівників закладів освіти.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус,  О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, В. Кусий,
І. Стецькович, О. Котовська. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надіслати зазначеного листа в постійну комісію з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку для розгляду та надання пропозицій. 

СЛУХАЛИ: 15. Про лист департаменту дорожнього господарства 
облдержадміністрації (вх№02-72 від 05.01.2022) щодо проведення обстеження 
автомобільних доріг області, де проходять маршрути автобуса «Школярик».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус,  О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, В. Кусий,
 І. Стецькович, О. Котовська. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію щодо проведення обстеження автомобільних доріг 
області, де проходять маршрути автобуса «Школярик» взяти до уваги.

СЛУХАЛИ: 16. Про лист Голови Комітету з питань організації державної 
влади,  місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування     
А. Кличка (вх№02-772 від 09.02.2022) щодо проведення іспитів громадянам, 
яким потрібно підтверджувати рівень володіння державною мови для виконання 
службових обов’язків.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус,  О. Паска, П. Дворянин, З. Мамчур, В. Кусий, І. 
Стецькович, О. Котовська. 



ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надіслати  листа Голови Комітету з питань організації державної 
влади,  місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
А. Кличка в департамент освіти і науки облдержадміністрації для розгляду в 
межах компетенцій та надання відповіді  голові  Комітету Верховної ради 
України та постійній комісії.

Голова постійної комісії                                                       Іванна ГЕРУС

Секретар постійної комісії                                                    Звенислава МАМЧУР
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