
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій

ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 28

8 квітня 2022 року 14.30              Каб. 318

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 ситуацію з освітнім процесом на Львівщині під час військового стану.
Інформують: О. Паска – директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації
М. Носкова  - директорка Центру інноваційних освітніх технологій 
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти 
«Львівської політехніки» .

3. Про лист Західного Офісу держаудитслужби (вх№02-211 від 14.01.2022) 
щодо результатів роботи за 2021 рік.

4. Про звернення  Народного депутата Н. Піпи ( вх№01-1127 від 24.02.20220 
щодо закриття КЗ ЛОР «Великолюбінський НРК I-II ступенів».

5. Про звернення директора  природного заповідника «Розточчя» Я. Бовти 
(вх№01-Б-355 від 22.02.2022) щодо реорганізації заповідника.

6. Про лист депутата обласної ради Т. Подвірного від 08.02.2022 №371 
(вх№Д17вн-37 від 11.02.2022) щодо проєкту звернення до КМУ про  
збільшення освітньої субвенції для місцевих бюджетів.

7. Про лист департаменту освіти і науки облдержадміністрації (вх№02-1072 
від 22.02.2022)  про проєкт Концепції розвитку мережі ліцеїв.

8. Про лист сільського голови с.Стрілки Самбірського р-ну М.Дрозда від 
18.02.2022 3158 (вх№02-1028 від 21.02.2022) щодо переведення ЗЗСО I-III 
ступенів ліцею села Стрілки на обласне підпорядкування.

9. Про лист Самбірської районної ради (вх302-1163 від 14.03.2022) щодо 
виділення коштів на придбання транспортних засобів.

10.Про лист міського голови Золочева І. Гриньківа від 09.02.2022 №388 
(вх№02-807 від 10.02.2022) про виділення коштів для будівництва 
дошкільного закладу в с.Вороняки Золочівського р-ну.

11.Про звернення Наталії Крісман (вх№01-К-279 від 11.02.2022) щодо 
придбання для шкільних бібліотек книги «Протуберанці душ».

12.Про звернення Г. Мельник (вх№01-М-290 від 15.02.2022) щодо 
працевлаштування.

13. Про лист інституту політико-правових та релігійних досліджень (вх№02-
876 від 15.02.2022) щодо книги «Країна в смартфоні».

14. Про лист ГО «Освітньо-європейський центр Феодосії Колесник» щодо 
організації вивчення української мови для переселенців та біженців.

15. Про лист-відповідь департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
(вх№02-1025 від 21.02.2022) щодо формування ліцею у Самбірському 
районі.



16. Про лист-відповідь департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
(вх№02-1071 від 22.02.2022) про навчання дітей з інших областей.

17. Про лист-відповідь департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
(вх№02-918 від 15.02.2022) щодо виділення коштів для Куликівської 
селищної ради.

18. Різне.

Голова постійної комісії                                              Іванна ГЕРУС


		Кодров А.М.
	2022-04-08T13:43:35+0000
	Кодров А.М.
	barCode




