
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  № 44

29  березня  2023 року  15.00         Каб.307

ПРИСУТНІ:  П. Дворянин,  З. Мамчур, І. Стецькович.
ВІДСУТНІ:І. Герус.

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформує: П. Дворянин –  заступник голови постійної комісії

2. Про лист начальника Львівської обласної військової адміністрації М. 
Козицького (вх№02-554 від 09.03.2023) про актуалізацію Стратегії розвитку 
Львівської області на період 2021-2027років та розробку проєкту Плану 
заходів.
Інформує: С. Куйбіда – директор департаменту  економіки  Львівської 
обласної військової адміністрації.

3. Про лист начальника Львівської обласної військової адміністрації 
М. Козицького (вх№02-438 від 27.02.2023) про виконання обласного 
бюджету Львівської області за 2022 рік.
Інформує: О. Демків- директор департаменту фінансів  Львівської обласної 
військової адміністрації

4. Про лист  заступника голови обласної військової адміністрації І. Собка 
( вх №02-299 від 09.02.2023) щодо виконання у 2022 році  Регіонального 
стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей у Львівській області на 2018-2026 роки.

5. Про депутатський запит депутата  обласної ради О. Панькевича 
(вх№ Д/з16вн-1 від 20.03.2023) щодо викладання в школах програми 
«Християнська етика».

6. Про звернення регіональної Християнської Благодійної організації 
«Христове Милосердя» (вх№02-579 від 10.03.2023) щодо Програми 
предмету «Християнська етика».

7. Про лист Верховної Ради України (вх№02-515 від 07.03.2023) про 
представлення кандидатур на присудження щорічної Премії Верховної Ради 
України педагогічним працівникам дошкільної, загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти.

8. Про інформацію  щодо проходження курсів підвищення кваліфікації 
вчителів закладів загальної середньої освіти.
Інформують: О. Паска- директор департаменту освіти і науки Львівської 
обласної військової адміністрації
П. Хобзей – директор КЗ ЛОР "Львівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти"



Ю. Занько -  директор інституту післядипломної освіти та 
доуніверситетської підготовки Львівського національного університету 
імені Івана Франка.

9. Про лист  голови  профспілок працівників  освіти і науки Жовківської, Рава-
Руської міських, Куликівської селищної, Добросинсько-Магерівської 
сільської ТГ (вх№02-521 від 07.03.2023) щодо оплати праці освітян-
педагогів.

10. Про лист  заступника директора департаменту дорожнього господарства 
Львівської обласної військової адміністрації М. Одиноцького (вх№02-506 
від 06.03.2023) щодо виділення у 2022-2023 роках шкільних автобусів 
«Школярик».

11. Про лист  управління майном спільної власності обласної ради ( вх№ 02-323 
від 10.02.2023) щодо вжиття заходів для усунення порушень за 
результатами перевірок проведених у 2021 році Західним офісом 
Держаудитслужби.

12. Про лист департаменту освіти і науки Львівської обласної військової 
адміністрації (вх№02-631 від 15.03.2023) щодо вжиття заходів для усунення 
порушень за результатами перевірок проведених у 2021 році Західним 
офісом Держаудитслужби.

13. Про лист департаменту освіти і науки Львівської обласної військової 
адміністрації (вх№02-449 від 27.02.2023) щодо висновку Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С.З.Гжицького щодо навчальної програми гуртка «Юні мисливствознавці».

14. Про лист департаменту освіти і науки Львівської обласної військової 
адміністрації (вх№02-510 від 07.03.2023) щодо  виділення коштів на 
реконструкцію навчального корпусу КЗ ЛОР «Багатопрофільний НРЦ 
Святого Миколая».

15. Про Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року» ( вх№02-
603 від 13.03.2023).

16. Різне.

Заступник
голови постійної комісії                                                        Парасковія ДВОРЯНИН


