
 

 
 

 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 32 
 

18 грудня 2018 року      м. Чернівці, 
10.00         вул. Грушевського, 1 
 

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

Запрошені 
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації; 
Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту 

регіонального розвитку обласної державної адміністрації; 
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 

обласної державної адміністрації; 
Білек Оксана Василівна – начальник відділу інформаційної 

діяльності обласної державної адміністрації; 
Маковійчук Наталя Василівна - головний спеціаліст 

організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про призначення іменних стипендій обласної ради студентам 

навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей 
напівсиріт один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік. 
3. Про обласний бюджет на 2019 рік. 
4. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 

області на 2019 рік. 
5. Про Положення про порядок проведення конкурсу на посаду 

керівника комунального закладу загальної середньої освіти Чернівецької 
обласної ради. 

6. Про затвердження Регіональної програми підтримки інститутів 
громадянського суспільства етнічного спрямування (національних 
меншин) Чернівецької області та української діаспори на 2019-2021 роки. 



 

 
 

7. 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. 

 
1. 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 іменних стипендій обласної ради 
студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, 
дітей напівсиріт один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
2. Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2018 рік. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
3. Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Дякової А.А. про обласний бюджет на 2019 рік. 
Виступили: Костащук І.І., Гешко І.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
4. Слухали: Інформацію директора Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації Подорожного В.А. про 
Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 
2019 рік. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування прийнято одностайно. 
 
5. Слухали: Обговоривши Положення про порядок проведення 

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

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



 

 
 

 
6. Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 

державної адміністрації Китайгородської В.М. про затвердження 
Регіональної програми підтримки інститутів громадянського суспільства 
етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та 
української діаспори на 2019-2021 роки. 

Виступили: Костащук І.І., Гешко І.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
7. Слухали: Інформацію начальника відділу інформаційної 

діяльності обласної державної адміністрації Білек О.В. 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: Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.Т. 
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 № 1/32 
 

18 грудня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про призначення іменних стипендій 
обласної ради студентам навчальних 
закладів І-ІV рівнів акредитації з числа 
дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з 
батьків яких інвалід І групи, 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 іменних стипендій обласної ради 
студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, 
дітей напівсиріт один з батьків яких інвалід І групи, 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 № 2/32 
 

18 грудня 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 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 № 3/32 
 

18 грудня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про обласний бюджет на 2019 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової А.А. про обласний 
бюджет на 2019 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

на розгляд 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 № 4/32 
 

18 грудня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької 
області на 2019 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації Подорожного В.А. 
про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 
2019 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

на розгляд 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 № 5/32 
 

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

Заслухавши та обговоривши Положення про порядок проведення 
конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої 
освіти Чернівецької обласної ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань 

приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області від 17.12.2018 року. 

2. В додаток 3 таблиця 2 «Співвідношення одержаних результатів» 
внести наступні зміни: 

 
Низький рівень 2 7-14 
Дуже низький рівень 1 1-6 

 
3. Погодитись із проектом рішення та внести його на розгляд сесії 

обласної ради із запропонованими змінами. 
 
 
 
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 № 6/32 
 

18 грудня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про затвердження Регіональної 
програми підтримки інститутів 
громадянського суспільства 
етнічного спрямування 
(національних меншин) 
Чернівецької області та української 
діаспори на 2019-2021 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про 
затвердження Регіональної програми підтримки інститутів громадянського 
суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької 
області та української діаспори на 2019-2021 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. В зв’язку із кадровими змінами в обласній державній адміністрації 

у пункті 5 проекту рішення замінити заступника голови ОДА Гостюка В.І. на 
заступника голови ОДА Заячука М.Д. 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення внести його на 
розгляд сесії обласної ради із запропонованими змінами. 
 
 
 
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 № 7/32 
 

18 грудня 2018 р. 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 начальника відділу 
інформаційної діяльності обласної державної адміністрації Білек О.В. 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 взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення внести його на 

розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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