
 

1 
 

 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 26 
 

10 липня 2018 року      м. Чернівці, 
14.00         вул. Грушевського, 1 
 

Присутні 
Гешко Іван Тарасович - голова постійної комісії;  
Костащук Іван Іванович - заступник голови постійної комісії;  
Масловська Світлана Тарасівна – секретар постійної комісії; 
Мітрік Степан Іванович - член постійної комісії. 

Запрошені 
Китайгородська Віра Микитівна – начальник відділу культури 

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

обласної державної адміністрації; 
Нос Леся Іванівна – начальник відділу комунікацій з громадськістю 

обласної державної адміністрації; 
Маковійчук Наталя Василівна - головний спеціаліст 

організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про затвердження Комплексної програми охорони та збереження 

об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2018-2022 роки. 
2. Про внесення змін до Комплексної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки. 
3. Про виконання у 2017 році Регіональної програми сприяння 

розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 
роки. 

4. Про лист обласної державної адміністрації щодо упорядкування 
мережі підвідомчих установ галузі культури. 

5. Про лист Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, 
спорту та туризму щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей у 
2018 році. 

6. Про клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо призначення та відміни іменних стипендій вищих 
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
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7. Про ситуацію довкола директора обласного центру «Спорт для 
всіх» Мазурашу Г.Г. 

8. Про звернення ОКУ «Чернівецька обласна філармонія 
ім.Д.Гнатюка». 

1. Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 
державної адміністрації Китайгородської В.М. про затвердження 
Комплексної програми охорони та збереження об’єктів культурної 
спадщини Чернівецької області на 2018-2022 роки. 

Виступили: Гешко І.Т., Масловська С.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
2 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: Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно.  
3 Слухали: Інформацію начальника відділу комунікацій з 

громадськістю обласної державної адміністрації Нос Л.І. про виконання у 
2017 році Регіональної програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 роки. 

Виступили: Масловська С.Т., Костащук І.І., Гешко І.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
4 Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 

державної адміністрації Китайгородської В.М. про лист обласної 
державної адміністрації щодо упорядкування мережі підвідомчих установ 
галузі культури. 

Виступили: Гешко І.Т., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
5 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про лист Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та 
туризму щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей у 2018 році. 

Виступили: Мітрік С.І.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
6 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо призначення та відміни іменних стипендій вищих 
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навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

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

питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про ситуацію довкола директора обласного центру «Спорт для всіх» 
Мазурашу Г.Г. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Вітовський Б.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
8. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про звернення ОКУ «Чернівецька обласна філармонія ім.Д.Гнатюка» щодо 
не продовження дії договору оренди з фізичною особою-підприємцем 
Зазубек М.Д. за адресою: площа Філармонії, 10 в м.Чернівцях. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії  І.Гешко 
 
 
Секретар постійної комісії  С.Масловська 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/26 
 

10 липня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про затвердження Комплексної 
програми охорони та збереження 
об’єктів культурної спадщини 
Чернівецької області на 2018-2022 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про 
затвердження Комплексної програми охорони та збереження об’єктів 
культурної спадщини Чернівецької області на 2018-2022 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 № 2/26 
 

10 липня 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 № 3/26 
 

10 липня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про виконання у 2017 році 
Регіональної програми сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства у Чернівецькій області 
на 2017-2020 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 
комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації Нос Л.І. про 
виконання у 2017 році Регіональної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 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 № 4/26 
 

10 липня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про лист обласної державної 
адміністрації щодо упорядкування 
мережі підвідомчих установ галузі 
культури 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про лист 
обласної державної адміністрації щодо упорядкування мережі підвідомчих 
установ галузі культури, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню культури обласної державної 

адміністрації підготувати проект рішення та всі необхідні документи в 
установленому порядку і подати до 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 № 5/26 
 

10 липня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про лист Комітету ВРУ з питань 
сім’ї, молодіжної політики, спорту 
та туризму щодо організації 
відпочинку та оздоровлення дітей у 
2018 році 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики Гешка І.Т. про лист Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної 
політики, спорту та туризму щодо організації відпочинку та оздоровлення 
дітей у 2018 році, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію взяти до відома. 

 
 
 
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 № 6/26 
 

10 липня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про клопотання Департаменту 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо призначення та 
відміни іменних стипендій вищих 
навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики Гешка І.Т. про клопотання Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації щодо призначення та відміни іменних стипендій 
вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підготувати та подати на підпис голові обласної ради 

розпорядження голови обласної ради з порушеного питання. 
 
 
 
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 № 7/26 
 

10 липня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про ситуацію довкола директора 
обласного центру «Спорт для всіх» 
Мазурашу Г.Г. 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики Гешка І.Т. про ситуацію довкола директора обласного центру 
«Спорт для всіх» Мазурашу Г.Г., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. У зв’язку із належним виконанням директором обласного центру 

«Спорт для всіх» Мазурашу Г.Г. посадових обов'язків і завдань, залишити без 
розгляду скаргу спортивної громади Чернівецької області щодо звільнення 
його з посади. 
 
 
 
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 № 8/26 
 

10 липня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про звернення ОКУ «Чернівецька 
обласна філармонія ім.Д.Гнатюка» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики Гешка І.Т. про звернення ОКУ «Чернівецька обласна філармонія 
ім.Д.Гнатюка» щодо не продовження дії договору оренди з фізичною 
особою-підприємцем Зазубек М.Д. за адресою: площа Філармонії, 10 в 
м.Чернівцях, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Враховуючи те, що продовження дії договорів оренди не 

відноситься до компетенції постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики, залишити дане питання без 
розгляду. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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