
 

 
 

 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 31 
 

21 листопада 2018 року      м. Чернівці, 
10.00         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 
Поклітар Ростислав Іванович – депутат обласної ради; 
Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та 

спорту обласної державної адміністрації; 
Маковійчук Наталя Василівна - головний спеціаліст 

організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про внесення змін до Комплексної програми молодіжної політики 

у Чернівецькій області на 2016-2020 роки. 
2. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу 

на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти 
Чернівецької обласної ради. 

3. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ 
скликання до Президента України Порошенка П.О. щодо започаткування 
та відзначення державного свята – «День української пісні». 

4. Про мораторій на публічне використання російськомовного 
культурного продукту на території Чернівецької області. 

5. 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. 

6. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики на 2019 рік. 

7. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2019 рік. 
 



 

 
 

1. Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до 
Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 
2016-2020 роки. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
2. Слухали: Інформацію управління з питань забезпечення 

повноважень щодо управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної ради про 
затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на посаду 
керівника комунального закладу загальної середньої освіти Чернівецької 
обласної ради. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Мітрік С.І., Гешко І.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято за -3, утримався - 1. 
 
3. Слухали: Інформацію депутата обласної ради Масловської С.Т. 

про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання до 
Президента України Порошенка П.О. щодо започаткування та відзначення 
державного свята – «День української пісні». 

Виступили: Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
4. Слухали: Інформацію депутата обласної ради Поклітаря Р.І. про 

мораторій на публічне використання російськомовного культурного 
продукту на території Чернівецької області. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Мітрік С.І., Гешко І.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: за – 3, проте - 1. 
 
5. 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 
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

Виступили: Масловська С.Т. 
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 план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики на 2019 рік. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Мітрік С.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 план роботи Чернівецької обласної ради на 2019 рік. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Мітрік С.І. 
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 № 1/31 
 

21 листопада 2018 р. м.Чернівці 
 
Про внесення змін до Комплексної 
програми молодіжної політики у 
Чернівецькій 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 молодіжної політики у Чернівецькій 
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 № 2/31 
 

21 листопада 2018 р. м.Чернівці 
 
Про затвердження Положення про порядок 
проведення конкурсу на посаду керівника 
комунального закладу загальної середньої 
освіти Чернівецької обласної ради 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію представника управління з 
питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад виконавчого апарату обласної ради про 
затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на посаду 
керівника комунального закладу загальної середньої освіти Чернівецької 
обласної ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

на розгляд чергової сесії обласної ради з запропонованими зміни. 
 
 
 
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 № 3/31 
 

21 листопада 2018 р. м.Чернівці 
 
Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VІІ скликання до Президента 
України Порошенка П.О. щодо 
започаткування та відзначення державного 
свята – «День української пісні» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради 
Масловської С.Т. про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ 
скликання до Президента України Порошенка П.О. щодо започаткування та 
відзначення державного свята – «День української пісні», 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 № 4/31 
 

21 листопада 2018 р. м.Чернівці 
 
Про мораторій на публічне використання 
російськомовного культурного продукту на 
території Чернівецької області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради 
Поклітаря Р.І. про мораторій на публічне використання російськомовного 
культурного продукту на території Чернівецької області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Вважати недоцільним прийняття такого звернення в 

полієтнічному, єтноконтактному регіоні Чернівецької області. 
 
 
 
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 № 5/31 
 

21 листопада 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 № 6/31 
 

21 листопада 2018 року м.Чернівці 
 
Про план роботи постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, 
науки, культури,спорту та 
молодіжної політики на 2019 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики на 2019 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики на 2019 рік (додається). 
 
 
 
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 № 7/31 
 

21 листопада 2018 року м.Чернівці 
 
Про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2019 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про план роботи Чернівецької обласної ради на 2019 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

Погодити план роботи Чернівецької обласної ради на 2019 рік. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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