
 

 
 

 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 37 
 

4 вересня 2019 року      м. Чернівці, 
09.00         вул. Грушевського, 1 
 

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

Запрошені 
Савкін Віталій Валентинович – директор Департаменту 

соціального захисту населення обласної державної адміністрації; 
Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та 

спорту обласної державної адміністрації; 
Боярчук Ольга Леонівна – в.о. начальника відділу інформаційної 

діяльності обласної державної адміністрації; 
Ісопенко Ірина Юліанівна – в.о. директора Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації; 
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 

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 Комплексної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки. 
2. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку фізичної 

культури і спорту Чернівецької області на 2018-2021 роки. 
3. Про виконання Регіональної програми забезпечення 

інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, 
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших 
заходів на 2016-2020 роки у 2018 році. 

4. 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. 

5. Про виконання у 2018 році Регіональної обласної програми 
«Вчитель» на 2013-2022 роки. 

6. Про виконання у 2018 році Регіональної програми «Буковинські 
студії VII» (археологія, історія та культура Буковини (1359-1940 рр.) на 
2017-2019 роки. 

7. Про хід виконання у 2018 році Комплексної програми розвитку 
культури на 2017-2019 роки. 

8. Про виконання у 2018 році Регіональної програми сприяння 
розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017 - 2020 
роки. 

9. 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. 

10. Про розгляд листа Чернівецького обласного об’єднання 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.Т.Шевченка. 

11. Про лист Державної служби якості освіти України щодо 
формування системи якості освіти. 

12. Про лист Всеукраїнської асоціації місцевого самоврядування 
Української асоціації районних та обласних рад щодо скасування правових 
стосовно обмеження кількості строкових трудових договорів для 
керівників загальноосвітніх закладів та факультетів або кафедр навчально-
наукових інститутів. 

13. Про звернення депутата обласної ради В.Мельничука. 
 

1. Слухали: Інформацію директора Департаменту соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації Савкіна Віталія 
Валентиновича про внесення змін до Комплексної програми оздоровлення 
та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки. 

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

2. Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Богдана Івановича про 
внесення змін до Комплексної програми розвитку фізичної культури і 
спорту Чернівецької області на 2018-2021 роки. 

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

3. Слухали: Інформацію в.о. начальника відділу інформаційної 
діяльності обласної державної адміністрації Боярчук Ольги Леонівни про 
виконання Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб 



 

 
 

населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого 
значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки 
у 2018 році. 

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

4. Слухали: Інформацію в.о. начальника відділу інформаційної 
діяльності обласної державної адміністрації Боярчук Ольги Леонівни 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. 
 

5. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Ісопенко Ірини Юліанівни про виконання 
у 2018 році Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки. 

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

6. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Ісопенко Ірини Юліанівни про виконання 
у 2018 році Регіональної програми «Буковинські студії VII» (археологія, 
історія та культура Буковини (1359-1940 рр.) на 2017-2019 роки. 

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

7. Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 
державної адміністрації Китайгородської Віри Микитівни про хід 
виконання у 2018 році Комплексної програми розвитку культури на 2017-
2019 роки. 

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

8. Слухали: Інформацію начальника відділу комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації Нос Лесі Іванівни про 
виконання у 2018 році Регіональної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017 - 2020 роки. 

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



 

 
 

9. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка 
Івана Тарасовича про відміну 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. 
 

10. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка 
Івана Тарасовича про розгляд листа Чернівецького обласного об’єднання 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.Т.Шевченка. 

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

11. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка 
Івана Тарасовича про лист Державної служби якості освіти України щодо 
формування системи якості освіти. 

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

12. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка 
Івана Тарасовича про лист Всеукраїнської асоціації місцевого 
самоврядування Української асоціації районних та обласних рад щодо 
скасування правових стосовно обмеження кількості строкових трудових 
договорів для керівників загальноосвітніх закладів та факультетів або 
кафедр навчально-наукових інститутів. 

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

13. Слухали: Інформацію депутата обласної ради В.Мельничука. 
Виступили: Костащук І.І. Мітрік С.І. 
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 № 1/37 
 

4 вересня 2019 р. м.Чернівці 
 
Про внесення змін до Комплексної 
програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Савкіна 
Віталія Валентиновича про внесення змін до Комплексної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації Савкіна В.В. про внесення змін 
до Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 роки 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 № 2/37 
 

4 вересня 2019 р. м.Чернівці 
 
Про внесення змін до Комплексної 
програми розвитку фізичної 
культури і спорту Чернівецької 
області на 2018-2021 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
молоді та спорту обласної державної адміністрації Вітовського Богдана 
Івановича про внесення змін до Комплексної програми розвитку фізичної 
культури і спорту Чернівецької області на 2018-2021 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до Комплексної 
програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької області на 2018-
2021 роки 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 № 3/37 
 

4 вересня 2019 р. м.Чернівці 
 
Про виконання Регіональної програми 
забезпечення інформаційних потреб 
населення області, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого 
значення та здійснення представницьких, 
інших заходів на 2016-2020 роки у 2018 році 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника відділу 
інформаційної діяльності обласної державної адміністрації Боярчук Ольги 
Леонівни про виконання Регіональної програми забезпечення інформаційних 
потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, 
місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-
2020 роки у 2018 році, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. начальника відділу інформаційної діяльності 

обласної державної адміністрації Боярчук О.Л. про виконання Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення 
свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки у 2018 році 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 № 4/37 
 

4 вересня 2019 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 в.о. начальника відділу 
інформаційної діяльності обласної державної адміністрації Боярчук Ольги 
Леонівни 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 в.о. начальника відділу інформаційної діяльності 

обласної державної адміністрації Боярчук О.Л. 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 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 № 5/37 
 

4 вересня 2019 р. м.Чернівці 
 
Про виконання у 2018 році 
Регіональної обласної програми 
«Вчитель» на 2013-2022 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Ісопенко Ірини Юліанівни 
про виконання у 2018 році Регіональної обласної програми «Вчитель» на 
2013-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Ісопенко І.Ю. про виконання у 2018 році 
Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки 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 № 6/37 
 

4 вересня 2019 р. м.Чернівці 
 
Про виконання у 2018 році Регіональної 
програми «Буковинські студії VII» 
(археологія, історія та культура Буковини 
(1359-1940 рр.) на 2017-2019 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Ісопенко Ірини Юліанівни 
про виконання у 2018 році Регіональної програми «Буковинські студії VII» 
(археологія, історія та культура Буковини (1359-1940 рр.) на 2017-2019 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Ісопенко І.Ю. про виконання у 2018 році 
Регіональної програми «Буковинські студії VII» (археологія, історія та 
культура Буковини (1359-1940 рр.) на 2017-2019 роки 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 № 7/37 
 

4 вересня 2019 р. м.Чернівці 
 
Про хід виконання у 2018 році 
Комплексної програми розвитку 
культури на 2017-2019 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Китайгородської Віри Микитівни 
про хід виконання у 2018 році Комплексної програми розвитку культури на 
2017-2019 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Китайгородської В.М. про хід виконання у 2018 році 
Комплексної програми розвитку культури на 2017-2019 роки 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 № 8/37 
 

4 вересня 2019 р. м.Чернівці 
 
Про виконання у 2018 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 Лесі 
Іванівни про виконання у 2018 році Регіональної програми сприяння 
розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017 - 2020 
роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника відділу комунікацій з громадськістю 

обласної державної адміністрації Нос Л.І. про виконання у 2018 році 
Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у 
Чернівецькій області на 2017 - 2020 роки 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 № 9/37 
 

4 вересня 2019 р. м.Чернівці 
 
Про відміну 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 Івана Тарасовича про відміну 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 № 10/37 
 

4 вересня 2019 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Чернівецького 
обласного об’єднання Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» ім.Т.Шевченка 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики Гешка Івана Тарасовича про розгляд листа Чернівецького обласного 
об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.Т.Шевченка, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.  Інформацію взяти до відома. 
2. Надіслати обласній державній адміністрації лист Чернівецького 

обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.Т.Шевченка 
для розгляду та відповідного реагування (лист 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 № 11/37 
 

4 вересня 2019 р. м.Чернівці 
 
Про лист Державної служби якості 
освіти України щодо формування 
системи якості освіти 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики Гешка Івана Тарасовича про лист Державної служби якості освіти 
України щодо формування системи якості освіти, 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 № 12/37 
 

4 вересня 2019 р. м.Чернівці 
 
Про лист Всеукраїнської асоціації місцевого 
самоврядування Української асоціації районних 
та обласних рад щодо скасування правових 
стосовно обмеження кількості строкових 
трудових договорів для керівників 
загальноосвітніх закладів та факультетів або 
кафедр навчально-наукових інститутів 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики Гешка Івана Тарасовича про лист Всеукраїнської асоціації 
місцевого самоврядування Української асоціації районних та обласних рад 
щодо скасування правових стосовно обмеження кількості строкових 
трудових договорів для керівників загальноосвітніх закладів та факультетів 
або кафедр навчально-наукових інститутів, 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 № 13/37 
 

4 вересня 2019 р. м.Чернівці 
 
Про звернення депутата 
обласної ради 
В.Мельничука 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради 
В.Мельничука, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію взяти до відома. 

 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 


	протокол 37
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 1
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 2
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 3
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 4
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 5
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 6
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 7
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 8
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 9
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 10
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 11
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 12
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 13
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА


