
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій
П Р О Т О К О Л № 33

10 червня  2022 року   11.00  м.Львів, каб.318
Присутні:
Склад  постійної комісії : І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович
Запрошені: О. Паска – директор департаменту освіти і науки ОВА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.

Інформує: І. Герус – голова постійної комісії
2. Про  розгляд протокольного доручення за підсумками засідання президії  

від 07 червня 2022 ( вх№ ПДП-1 від 09.06.2022).
Інформує: І. Герус – голова постійної комісії

3. Про розгляд  звернення депутата обласної ради Т. Подвірного (вх№Д-17вн-
76 від 06.06.2022) щодо погодження проєкту рішення «Про інформацію 
щодо організації освітнього процесу в закладах освіти Львівської області у 
навчальному році 2022-2023».
 Інформує: О. Паска – директор департаменту освіти і науки

4. Про погодження кандидатур волонтерів для нагородження відзнаками 
Львівської обласної ради.
Інформує І.Герус – голова комісії

5. Про лист голови постійної комісії з питань культури, інформаційної 
політики та промоції  С. Шеремети (вх№К107вн-52 від 31.05.2022) щодо 
пропозицій до складу Журі з присудження премії імені Героя України 
Степана Бандери.
Інформує: І. Герус – голова постійної комісії

6. Про запит Костянтина Уляненка (вх№01-У-492 від 23.05.2022) щодо 
продовження фінансування (в частині заробітної плати) гуртка військово-
патріотичного напрямку   у закладах середньої освіти у новому 
навчальному році (2022 рік) під час дії воєнного стану.
Інформує :О. Паска – директор департаменту освіти і науки

7. Про лист директора департаменту з питань культури, національностей та 
релігій (вх № 02-1506 від 02.06.2022) щодо розгляду звернення Н. Крісман.

8. Різне.

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



СЛУХАЛИ: 2. Про  розгляд протокольного доручення за підсумками 
засідання президії  від 07 червня 2022 ( вх№ ПДП-1 від 09.06.2022).
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, О. Паска,  З. Мамчур, П. Дворянин, І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:  1. Звернутись до  голови постійної комісії питань культури, 
інформаційної політики та промоції  С. Шеремети щодо розгляду за належністю 
проєктів рішень: №181-ПР від 15.03.2021, № 203-ПР від 12.04.2021, № 609-ПР 
від 06.06.2022 та підготовки пропозицій на сесію обласної ради.

2. Пропонувати від постійної комісії такі кандидатури волонтерів для 
нагородження з нагоди Дня Конституції України:

Верескун Руслана Петрівна
Бонішко Діана Станіславівна
Ігнатенко Ольга Михайлівна
Пузяк Роксоляна Богданівна
3. Інформацію директора департаменту освіти і науки Львівської обласної 

військової адміністрації О.Паски щодо організації освітнього процесу в закладах 
освіти Львівської області у 2022-2023 навчальному році  взяти до уваги та 
винести на розгляд сесії обласної ради.

СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд  звернення депутата обласної ради 
Т. Подвірного (вх№Д-17вн-76 від 06.06.2022) щодо погодження проєкту рішення 
«Про інформацію щодо організації освітнього процесу в закладах освіти 
Львівської області у навчальному році 2022-2023».
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, О. Паска,  З. Мамчур, П. Дворянин, І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:  Погодити проєкт рішення «Про інформацію щодо організації 
освітнього процесу в закладах освіти Львівської області у навчальному році 
2022-2023» та винести на розгляд сесії обласної ради.

СЛУХАЛИ: 4. Про погодження кандидатур волонтерів для нагородження 
відзнаками Львівської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, З. Мамчур, П. Дворянин, І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

ВИРІШИЛИ:  Погодити кандидатури волонтерів: Верескун Руслани 
Петрівни, Бонішко Діани Станіславівни, Ігнатенко Ольги Михайлівни, Пузяк 
Роксоляни Богданівни.

СЛУХАЛИ: 5. Про лист голови постійної комісії з питань культури, 
інформаційної політики та промоції  С. Шеремети (вх№К107вн-52 від 
31.05.2022)  щодо пропозицій до складу Журі з присудження премії імені Героя 
України Степана Бандери.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, З. Мамчур, П. Дворянин, І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ:  Погодити пропозиції постійної комісії з питань культури, 
інформаційної політики та промоції до складу Журі з присудження премії імені 
Героя України Степана Бандери та винести на розгляд сесії обласної ради.

СЛУХАЛИ: 6. Про запит Костянтина Уляненка (вх№01-У-492 від 
23.05.2022) щодо продовження фінансування (в частині заробітної плати) гуртка 
військово-патріотичного напрямку   у закладах середньої освіти у новому 
навчальному році (2022 рік) під час дії воєнного стану.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, З. Мамчур, П. Дворянин, І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Надіслати зазначений запит в департамент освіти і науки обласної 
військової адміністрації для розгляду та надання відповіді автору запиту.

СЛУХАЛИ: 7. Про лист директора департаменту з питань культури, 
національностей та релігій (вх № 02-1506 від 02.06.2022) щодо розгляду 
звернення Н. Крісман.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, З. Мамчур, П. Дворянин, І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ: 8. Різне.
ВИСТУПИЛИ: І. Герус, З. Мамчур, П. Дворянин, І. Стецькович. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підготувати проєкти звернень:

1. Звернення до голів територіальних громад Львівської області  та 
міжнародних товариств щодо виділення шкільних автобусів.

2. Звернення до Прем’єр-міністра України , Міністра освіти і науки України,  
Міністра фінансів України, голови Комітету з питань освіти, науки та 
інновацій , голови Львівської обласної військової адміністрації та голів 
територіальних громад Львівської області  щодо  вирішення питання 
дефіциту освітньої субвенції окремих територіальних громад.

3. Звернення та голів територіальних громад Львівської області щодо 
облаштування укриттів у закладах освіти . 

4. Звернення до голови Львівської обласної військової адміністрації
та голів територіальних громад Львівської області  щодо забезпечення 
своєчасної  виплати заробітної плати в повному обсязі працівникам 
закладів освіти.

5. Звернення до Міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета щодо  
вилучення  зі шкільної програми російських письменників.

Голова постійної комісії                                                       Іванна ГЕРУС

Секретар постійної комісії                                             Звенислава МАМЧУР


