
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,  

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 24 
 

23 травня 2018 року      м. Чернівці, 
9.30         вул. Грушевського, 1 
 

Присутні 
Гешко Іван Тарасович - голова постійної комісії;  
Костащук Іван Іванович - заступник голови постійної комісії; 
Мітрік Степан Іванович - член постійної комісії. 

Запрошені 
Мельничук Віталій Кузьмич – депутат обласної ради, заступник 

голови обласної ради; 
Дякова Анжела Анатоліївна - директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації; 
Савісько Інна Анатоліївна – заступник начальника Служби у 

справах дітей обласної державної адміністрації; 
Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді і спорту 

обласної державної адміністрації; 
Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації; 
Мартинюк Тетяна Євгеніївна - головний спеціаліст організаційного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік. 
2. Про хід виконання у 2017 році Регіональної програми запобігання 

дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 12017-
2021 роки. 

3. Про виконання Комплексної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки за 2017 рік. 

4. Про внесення змін до Комплексної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки. 

5. Про виконання Комплексної програми молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 2016-2020 роки за 2017 рік. 

6. Про виконання у 2017 році Регіональної обласної програми 
"Вчитель" на 2013-2022 роки". 



 

 

7. Про виконання у 2017 році Регіональної програми "Буковинські 
студії VIIІ" (археологія, історія та культура Буковини (1359-1940 рр.) на 
2017-2019 роки". 

8. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради 
України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-
технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

9. Про використання революційного прапора ОУН на території 
Чернівецької області. 

10. Про розгляд листа обласної державної адміністрації щодо 
іменних стипендій спортсменам Чернівецької області. 

11. Про розгляд листа Ради молодих вчених Міністерства освіти і 
науки України щодо заснування іменних стипендій Чернівецької обласної 
ради для молодих учених. 

1. Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2018 рік. 

Виступили: Гешко І.Т., Костащук І.І., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
2 Слухали: Інформацію заступника начальника служби у справах 

дітей обласної державної адміністрації Савісько І.А. про хід виконання у 
2017 році Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та 
розвитку сімейних форм виховання на 2017-2021роки. 

Виступили: Костащук І.І., Гешко І.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно.  
3 Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 

обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про виконання 
Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 роки за 2017 рік. 

Виступили: Костащук І.І., Гешко І.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
4 Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 

обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до 
Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 роки. 

Виступили: Гешко І.Т., Мітрік С.І., Костащук І.І.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
5 Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 

обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про виконання 
Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 
2016-2020 роки за 2017 рік. 



 

 

Виступили: Костащук І.І., Гешко І.Т.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
6 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про виконання у 2017 році 
Регіональної обласної програми "Вчитель" на 2013-2022 роки". 

Виступили: Гешко І.Т., Костащук І.І., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
7. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про виконання у 2017 році 
Регіональної програми "Буковинські студії VIIІ" (археологія, історія та 
культура Буковини (1359-1940 рр.) на 2017-2019 роки". 

Виступили: Гешко І.Т., Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
8. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про клопотання щодо 
присудження Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів. 

Виступили: Гешко І.Т., Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
9. Слухали: Інформацію заступника голови обласної ради 

Мельничука В.К. про використання революційного прапора ОУН на 
території Чернівецької області». 

Виступили: Гешко І.Т., Мітрік С.І., Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
10. Слухали: Інформації голови постійної комісії обласної ради 

Гешка І.Т. про розгляд листа обласної державної адміністрації щодо 
іменних стипендій спортсменам Чернівецької області. 

Виступили: Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
11. Слухали: Інформації голови постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про заснування іменних стипендій Чернівецької обласної ради для 
молодих учених. 

Виступили: Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
 

Голова постійної комісії  І.Гешко 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,  

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/24 
 

23 травня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про внесення змін до обласного  
бюджету на 2018 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до 
обласного бюджету на 2018 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його 

на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,  

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 2/24 
 

23 травня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про хід виконання у 2017 році Регіональної 
програми запобігання дитячій 
бездоглядності та розвитку сімейних форм 
виховання на 2017-2021 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
служби у справах дітей обласної державної адміністрації Савісько І.А. про 
хід виконання у 2017 році Регіональної програми запобігання дитячій 
бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2017-2021 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його 

на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,  

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 3/24 
 

23 травня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про виконання Комплексної 
програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 роки за 
2017 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
молоді та спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про 
виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Чернівецької області на 2016-2020 роки за 2017 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його 

на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,  

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 4/24 
 

23 травня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про внесення змін до Комплексної 
програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
молоді та спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про 
внесення змін до Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Чернівецької області на 2016-2020 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його 

на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,  

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 5/24 
 

23 травня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про виконання Комплексної програми 
молодіжної політики у Чернівецькій області 
на 2016-2020 роки за 2017 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
молоді та спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про 
виконання Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій 
області на 2016-2020 роки за 2017 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його 

на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,  

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 6/24 
 

23 травня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про виконання у 2017 році 
Регіональної обласної програми 
"Вчитель" на 2013-2022 роки" 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про виконання 
у 2017 році Регіональної обласної програми "Вчитель" на 2013-2022 роки", 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його 

на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,  

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 7/24 
 

23 травня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про виконання у 2017 році Регіональної 
програми "Буковинські студії VIIІ" 
(археологія, історія та культура Буковини 
(1359-1940 рр.) на 2017-2019 роки" 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про виконання 
у 2017 році Регіональної програми "Буковинські студії VIIІ" (археологія, історія 
та культура Буковини (1359-1940 рр.) на 2017-2019 роки", постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його 

на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,  

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 8/24 
 

23 травня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про клопотання щодо присудження Премії 
Верховної Ради України педагогічним 
працівникам загальноосвітніх, професійно-
технічних, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про 
клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України педагогічним 
працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його 

на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,  

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 9/24 
 

23 травня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про використання революційного 
прапора ОУН на території 
Чернівецької області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови обласної 
ради Мельничука В.К. про використання революційного прапора ОУН на 
території Чернівецької області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його 

на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,  

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 10/24 
 

23 травня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації щодо іменних стипендій 
спортсменам Чернівецької області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Гешка І.Т. про розгляд листа обласної державної адміністрації 
щодо іменних стипендій спортсменам Чернівецької області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Вважати недоцільним внесення на розгляд сесії Чернівецької 

обласної ради VII скликання проекту рішення про скасування змін, внесених 
до підпункту 7 пункту 6 Комплексної програми розвитку фізичної культури і 
спорту Чернівецької області на 2018-2021 роки. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,  

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 11/24 
 

23 травня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Ради молодих 
вчених Міністерства освіти і науки 
України щодо заснування іменних 
стипендій Чернівецької обласної 
ради для молодих учених 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики Гешка І.Т. про заснування іменних стипендій Чернівецької обласної 
ради для молодих учених, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Надіслати вищезазначений лист для розгляду та надання 

відповіді по суті Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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