УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,
спорту та молодіжної політики
ПРОТОКОЛ № 28
24 липня 2018 року
10.00

м. Чернівці,
вул. Грушевського, 1

Присутні
Гешко Іван Тарасович - голова постійної комісії;
Масловська Світлана Тарасівна – секретар постійної комісії;
Мітрік Степан Іванович - член постійної комісії.
Запрошені
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 внесення змін до Регіональної програми забезпечення
інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного,
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших
заходів на 2016-2020 роки.
2. Про здійснення часткового фінансування підготовки та участі
команд майстрів з ігрових видів спорту в національних змаганнях.
3. Про звернення Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї,
молодіжної політики, спорту та туризму щодо проведення Всеукраїнських
змагань серед сільських, селищних голів, голів і старост об'єднаних
територіальних громад.
1. Слухали: Інформацію начальника відділу комунікацій з
громадськістю обласної державної адміністрації Нос Л.І. про внесення змін
до Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення
області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення
та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки.
Виступили: Гешко І.Т., Мітрік С.І., Масловська С.Т.
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одностайно.
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2 Слухали: Інформацію начальника управління молоді і спорту
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про здійснення
часткового фінансування підготовки та участі команд майстрів з ігрових
видів спорту в національних змаганнях.
Виступили: Мітрік С.І., Масловська С.Т., Гешко І.Т.
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одностайно.
3 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т.
про звернення Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної
політики, спорту та туризму щодо проведення Всеукраїнських змагань
серед сільських, селищних голів, голів і старост об'єднаних територіальних
громад.
Виступили: Мітрік С.І., Масловська С.Т., Гешко І.Т.
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одностайно.

Голова постійної комісії

І.Гешко

Секретар постійної комісії

С.Масловська
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ВИСНОВОК
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м. Чернівці

Про внесення змін до Регіональної
програми забезпечення інформаційних
потреб населення області, відзначення свят
державного, регіонального, місцевого
значення та здійснення представницьких,
інших заходів на 2016-2020 роки
Заслухавши та обговоривши інформацію Нос Лесі Іванівни –
начальника відділу комунікацій з громадськістю про внесення змін до
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення
області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення
та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення "Про внесення
змін до Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб
населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого
значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020
роки" та внести його на розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

І.Гешко
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ВИСНОВОК
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Про здійснення часткового фінансування
підготовки та участі команд майстрів з
ігрових видів спорту в національних
змаганнях
Заслухавши та обговоривши інформацію Вітовського Богдана
Івановича – начальника управління молоді та спорту обласної державної
адміністрації про здійснення часткового фінансування підготовки та участі
команд майстрів з ігрових видів спорту в національних змаганнях,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення "Про
здійснення часткового фінансування підготовки та участі команд майстрів
з ігрових видів спорту в національних змаганнях" та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

І.Гешко
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Про звернення Комітету Верховної Ради
України з питань сім'ї, молодіжної
політики, спорту та туризму щодо
проведення Всеукраїнських змагань серед
сільських, селищних голів, голів і старост
об'єднаних територіальних громад
Заслухавши та обговоривши інформацію Гешка Івана Тарасовича –
голови постійної комісії про звернення Комітету Верховної Ради України з
питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Надіслати звернення Комітету Верховної Ради України з питань
сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму щодо проведення
Всеукраїнських змагань серед сільських, селищних голів, голів і старост
об'єднаних територіальних громад обласній державній адміністрації для
розгляду та відповідного реагування.

Голова постійної комісії

І.Гешко

