
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
___________________                     Львів   № ________________

Про призначення обласних премій
для працівників наукових установ
та закладів вищої освіти у 2020 році

На виконання Указу Президента України від 16.05.2008 № 444/2008 «Про 
додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» (зі змінами), 
пункту 2.5.2 заходів на 2020 рік Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-
2020 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 21.03.2017 
№ 393, відповідно до Положення про премії обласної державної адміністрації 
та обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти 
Львівської області, затвердженого розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації від 27.08.2020 № 702/0/5-20, враховуючи рішення Львівської 
обласної ради від 05.12.2019 № 937 «Про обласний бюджет Львівської області 
на 2020 рік» та результати конкурсного відбору (протокол засідання конкурсної 
комісії з відбору лауреатів премії обласної державної адміністрації та обласної 
ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти Львівської 
області від 22.10.2020) 

З О Б О В ’ Я З У Ю:

1. Призначити у 2020 році обласні премії:
1.1. 30 премій розміром 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень кожна згідно 

з додатком 1.
1.2. 60 премій розміром 20 000 (двадцять тисяч) гривень кожна згідно з 

додатком 2.
1.3. 63 премії розміром 15 079 (п'ятнадцять тисяч сімдесят дев’ять) гривень 

кожна згідно з додатком 3.
2. Департамент фінансів обласної державної адміністрації виділити з 

обласного бюджету кошти на виплату обласних премій у межах затверджених 
бюджетних призначень за кодом бюджетної класифікації КПКВК 0611162 
«Інші програми та заходи у сфері освіти».
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3. Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації 
забезпечити виплату премій за рахунок коштів обласного бюджету та цільове 
використання коштів на цю мету.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків.

Голова                                                                                     М. КОЗИЦЬКИЙ
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