ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 38
04 жовтня 2022 року

10.00

Каб. 307
(в режимі zoom-конференціі)

Склад постійної комісії : І. Герус, П. Дворянин, З. Мамчур, І. Стецькович.
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформує: І. Герус – голова постійної комісії.
2. Про протокольне доручення за підсумками апаратної наради в голови
обласної ради від 19.09.2022 ( вх№ПДВн-16 від 21.09.2022).
3. Про звернення громадської організації «Освітньо-європейський центр
Феодосії Колесник від 01.09.2022 (вх№02-2263 від 06.09.2022) щодо
підтримки в популяризації освітнього проєкту «Говори українською, бо
живеш на своїй землі» та посприяти в фінансуванні видавництва
навчального посібника.
4. Про лист голови постійної комісії з питань культури, інформаційної
політики та промоції С. Шеремети ( вх№К-107-78) від 20.09.2022) про
розгляд листа громадської організації «Освітньо-європейський центр
Феодосії Колесник».
5. Про звернення громадської ради з питань співпраці з Церквами та
релігійними організаціями від 07.09.2022№01-21/22 (вх№02-2272 від
07.09.2022) щодо збереження мережі закладів позашкільної освіти в
області, належного фінансування у 2023 році.
6. Про звернення КЗ ЛОР «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний
центр «Довіра» від 13.09.2022 №108 (вх№02-2333 від 13.09.2022) щодо
збільшення фонду заробітної плати для медичних працівників закладу.
7. Про звернення-скаргу Куровської Н.В. (вх№01-К-670 від 28.09.2022)
щодо незаконного, зі слів заявниці, звільнення з посади завідувача
Полоницької філії Задвір’янського ОЗЗСО I-III ст.
8. Про лист заступника начальника обласної військової адміністрації
Ю.Бучка (вх№02-2450 від 27.09.2022) щодо відповіді на запит постійної
комісії.
9. Про розгляд рекомендацій кандидатів на здобуття премії імені Героя
України Степана Бандери:
- Парубій Володимир Іванович – директор Львівського обласного будинку
вчителя, голова Львівського Крайового Братства ветеранів національновизвольної боротьби;
- Василишин Лариса Миколаївна – директор Львівської української
гуманітарної гімназії ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням
українознавства та англійської мови;
- Сенейко Микола Леонідович – регіональний кореспондент інтернет
видання «Леополіс Львів новини»;

- Романчук Олег Костянтинович – шеф-редактор журналу «Універсум»,
доцент кафедри української мови факультету журналістики ЛНУ ім.Івана
Франка;
- Бондаренко Сергій Петрович – командир відділення Служби судової
охорони Буського районного суду;
- Пономаренко Роман Олегович - Стрілець військової частини №3057
Національної гвардії України;
- Козицький Андрій Михайлович – Доцент кафедри нової та новітньої
історії зарубіжних країн Львівського національного університету імені
Івана Франка;
- Татомир Ірина Любомирівна – директор КУ «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників» Бориславської міської ради.
10.Різне.
Голова постійної комісії

Іванна ГЕРУС

