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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕ П А Р Т А М Е Н Т  ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

2019 р. Львів № & У -&У/  З У  У

Про створення постійної 
комісії з огляду та обліку 
новостворених музеїв

Відповідно до Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у 
сфері управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014 № 1195 «Про затвердження 
положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 
професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері 
управління Міністерства освіти і науки України», з метою удосконалення 
профільної структури новостворених музеїв, приведення експозицій музеїв у 
відповідність до законодавства та нормативно-правових актів з питань 
діяльності музеїв, надання допомоги з питань роботи і підготовки матеріалів 
для взяття їх на облік

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити склад постійної комісії з огляду та обліку музеїв при закладах 
дошкільної, загальної середньої, позашкільної та закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти (додаток).

2. В. о. директора комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської 
молоді» Кліщу А.О забезпечити роботу комісії з огляду та обліку 
новостворених музеїв.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 
дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту, 
позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних

Т. в. о. директора Ігор ГАЙДУК



Додаток
до наказу департаменту освіти і науки 

Львівської облдержадміністрації 
від______________2019 р. №_______

Склад
постійної комісії з огляду та обліку новостворених музеїв

1. Набитович М. В. -  голова комісії, заступник директора з виховної 
роботи та національно-патріотичного виховання комунального закладу 
Львівської обласної ради «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій 
і туризму учнівської молоді».

2. Федуна А. М. -  заступник голови, завідувач відділу національно- 
патріотичного виховання комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської 
молоді».

3. Перейма Л. И. -  завідувач науково-методичного відділу та пам’ятко- 
охоронної роботи комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський 
історичний музей» (за згодою).

4. Тернавська О. Г. -  старший науковий співробітник комунального 
закладу Львівської обласної ради «Державний меморіальний музей Михайла 
Грушевського» (за згодою).

*

5. Василина С. І. -  завідувач лабораторії інноваційних технологій 
навчання Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Львівській області, кандидат педагогічних наук.

Начальник управління Галина ЯВОРОВСЬКА


