
 

 
 

 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 33 
 

22 лютого 2019 року      м. Чернівці, 
11.00         вул. Грушевського, 1 
 

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

Запрошені 
Пуршага Олександр Іванович - в.о. директора Департаменту 

капітального будівництва та дорожнього господарства обласної 
державної адміністрації; 

Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
обласної державної адміністрації; 

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

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

Маковійчук Наталя Василівна - головний спеціаліст 
організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про внесення змін до рішення 19-ї сесії обласної ради VІІ 

скликання від 21.12.2017 №253-19/17 «Про затвердження Комплексної 
програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки». 

2. Про виконання Регіональної програми підтримки національно-
культурних товариств Чернівецької області та української діаспори на 
2016-2018 роки у 2018 році. 

3. Про здійснення часткового фінансування підготовки та участі 
команди майстрів ігрових видів спорту в національних змаганнях. 

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

5. Про внесення змін до Комплексної програми молодіжної політики 
у Чернівецькій області на 2016-2020 роки. 

6. Про розгляд звернення відокремленого підрозділу ГО «Федерація 
плавання України у Чернівецькій області». 



 

 
 

7. Про проголошення 2019 року Роком «Буковинської Просвіти – 
«Руської Бесіди». 

8. 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. 

9. Про розгляд матеріалів Департаменту освіти і науки ОДА на 
призначення Премії ВРУ педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

 
1. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту капітального 

будівництва та дорожнього господарства обласної державної адміністрації 
Пуршаги О.І. про внесення змін до рішення 19-ї сесії обласної ради VІІ 
скликання від 21.12.2017 №253-19/17 «Про затвердження Комплексної 
програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки». 

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

державної адміністрації Китайгородської В.М. про виконання Регіональної 
програми підтримки національно-культурних товариств Чернівецької 
області та української діаспори на 2016-2018 роки у 2018 році. 

Виступили: Мітрік С.І., Гешко І.Т., Масловська С.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 здійснення 
часткового фінансування підготовки та участі команди майстрів ігрових 
видів спорту в національних змаганнях. 

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



 

 
 

5. 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 рок. 

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

6. Слухали: Інформації голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
та начальника управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації Вітовського Б.І. 

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

7. Слухали: Інформацію депутата обласної ради Масловської С.Т. 
про проголошення 2019 року Роком «Буковинської Просвіти – «Руської 
Бесіди». 

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

9. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про кандидата на 
призначення Премії ВРУ педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

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

Голова постійної комісії  І.Гешко 
 
Секретар 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 № 1/33 
 

22 лютого 2019 р. м.Чернівці 
 
Про внесення змін до рішення 19-ї 
сесії обласної ради VІІ скликання 
від 21.12.2017 №253-19/17 «Про 
затвердження Комплексної 
програми забезпечення молоді 
житлом на 2018-2022 роки» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної 
адміністрації Пуршаги О.І. про внесення змін до рішення 19-ї сесії обласної 
ради VІІ скликання від 21.12.2017 №253-19/17 «Про затвердження 
Комплексної програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки», 
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 № 2/33 
 

22 лютого 2019 р. м.Чернівці 
 
Про виконання Регіональної 
програми підтримки національно-
культурних товариств Чернівецької 
області та української діаспори на 
2016-2018 роки у 2018 році 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про 
виконання Регіональної програми підтримки національно-культурних 
товариств Чернівецької області та української діаспори на 2016-2018 роки у 
2018 році, 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 № 3/33 
 

22 лютого 2019 р. м.Чернівці 
 
Про здійснення часткового 
фінансування підготовки та участі 
команди майстрів ігрових видів 
спорту в національних змаганнях 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
молоді та спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про 
здійснення часткового фінансування підготовки та участі команди майстрів 
ігрових видів спорту в національних змаганнях, 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 № 4/33 
 

22 лютого 2019 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 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 № 5/33 
 

22 лютого 2019 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 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 № 6/33 
 

22 лютого 2019 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення 
відокремленого підрозділу ГО 
«Федерація плавання України у 
Чернівецькій області» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформації голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики Гешка І.Т. та начальника управління молоді та спорту обласної 
державної адміністрації Вітовського Б.І., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації взяти до відома. 
2. Повернути подані відокремленим підрозділом ГО «Федерація 

плавання України у Чернівецькій області» матеріали, оскільки відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішення 
порушеного питання не відноситься до компетенції 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 № 7/33 
 

22 лютого 2019 р. м.Чернівці 
 
Про проголошення 2019 року 
Роком «Буковинської 
Просвіти – «Руської Бесіди» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради 
Масловської С.Т. про проголошення 2019 року Роком «Буковинської 
Просвіти – «Руської Бесіди», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації 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 № 8/33 
 

22 лютого 2019 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 директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. 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 № 9/33 
 

22 лютого 2019 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд матеріалів Департаменту 
освіти і науки ОДА на призначення 
Премії ВРУ 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 кандидата 
на призначення Премії ВРУ педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації взяти до відома. 
2. Підготувати проект рішення з вищезазначеного питання та 

внести його на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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