
    УКРАЇНА

    ГОЛОВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

        від____________________________20  р. №__________________
   м. Львів

Про  робочу групу
з проведення повного моніторингу діяльності  КЗ ЛОР «Навчально-

реабілітаційний центр Святого Миколая» та КЗ ЛОР «Львівська 
спеціальна школа Марії Покрови І-ІІІ ступенів»

Відповідно до  статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою забезпечення належного 
функціонування та  надання якісних освітніх послуг навчально-
реабілітаційними центрами Львівської області:

1. Створити робочу групу з проведення повного моніторингу 
діяльності  КЗ ЛОР «Навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая» 
та КЗ ЛОР «Львівська спеціальна школа Марії Покрови І-ІІІ ступенів» в 
такому складі:

Голова робочої групи:
 Герус  Іванна Ігорівна – голова постійної комісії з питань освіти, 

науки та інновацій (за згодою)
Заступник голови робочої групи:
 Седіло  Микола Григорович – голова постійної комісії з питань 

комунального майна (за згодою)
Члени робочої групи :
 Аронова Юлія  Віталіївна – директор  громадської організації 

«Розправлені крила» (за згодою)
Васюник-Кулієва  Марія Іванівна – головний спеціаліст відділу 

дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної роботи 
департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації 
(за згодою)

 Дворянин  Парасковія Ярославівна – заступник голови постійної 
комісії з питань освіти, науки та інновацій (за згодою)

 Іщук Микола Васильович  – голова постійної комісії з питань 
соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій (за 
згодою)



Котовська Ольга Петрівна – заступник директора - начальник 
управління дошкільної,  загальної середньої освіти, позашкільної роботи,  
кадрового, організаційного та інформаційного забезпечення департаменту 
освіти та науки  Львівської обласної державної адміністрації (за згодою)

Мисаковець Галина  Григорівна – директор Львівського обласного 
відділення Фонду соціального захисту інвалідів ( за згодою)

 Сислюк Ірина Петрівна – начальник відділу дошкільної, загальної 
середньої освіти та позашкільної роботи департаменту освіти та науки 
Львівської  обласної державної адміністрації (за згодою)

Солтис  Леся Іванівна –  головний спеціаліст відділу з питань 
ліцензування та атестації навчальних закладів  департаменту освіти та 
науки  Львівської обласної державної адміністрації (за згодою)

 Сергійчук Віталій Іванович – керівник підприємства об’єднання 
громадян «Інклюзивно Привітні» ( за згодою);

 Ферт Ольга Григорівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри 
спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти 
Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою)

2. Робочій групі (І. Герус)   до 1 червня 2021 року надати висновки 
щодо  діяльності та якості надання освітніх послуг  зазначеними у пункті 1 
навчально-реабілітаційними центрами.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Ірина ГРИМАК
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