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У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 41 
 

31 січня 2020 року      м. Чернівці, 
11.00         вул. Грушевського, 1 
 
 

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

Запрошені 
Подорожний Віктор Аксентійович - директор Департаменту 

регіонального розвитку обласної державної адміністрації; 
Шарагова Тетяна Михайлівна – в.о. начальника управління культури 

обласної державної адміністрації; 
Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації; 
Маковійчук Наталя Василівна - головний спеціаліст організаційного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2027 року. 
2. Про внесення змін до Регіональної програми розвитку культури на 

2020-2022 роки. 
3. Про створення обласної комунальної установи «Буковинський центр 

культури і мистецтв Чернівецької обласної ради». 
4. Про розгляд листа комунального учбово-методичного центру 

культури Буковини. 
5. Про реорганізацію комунального закладу «Хотинська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат №2» шляхом приєднання до комунального 
закладу «Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат. 

6. Про розгляд клопотання Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації від 24.01.2020 № 01.41-54/332 про відміну іменних 
стипендій обласної ради студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 
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з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з батьків яких інвалід І групи, та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. 

7. Про розгляд листа Комітету Верховної Ради України з питань молоді і 
спорту від 26.12.2019 № 04-21/05-447 (262843) щодо шляхів вдосконалення 
державної молодіжної політики. 

8. Про розгляд листа Комітету Верховної Ради України з питань молоді і 
спорту від 26.12.2019 №04-21/05-446 (262836) щодо формування національної 
ідентичності та національно-патріотичного виховання як стратегічного 
напрямку державної політики України. 

9. Про розгляд листа Комітету Верховної Ради України з питань 
гуманітарної та інформаційної політики від 19.12.2019 № 04-14/12-598/23 
(254789) щодо збереження і розвитку закладів культурно-мистецької сфери в 
умовах децентралізації. 

10. Про План заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2027 року. 

 
1. Слухали: Інформацію директора Департаменту регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації ПОДОРОЖНОГО Віктора Аксентійовича про 
Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2027 року. 

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

державної адміністрації ШАРАГОВОЇ Тетяни Михайлівни про внесення змін 
до Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 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 управління культури обласної 

державної адміністрації ШАРАГОВОЇ Тетяни Михайлівни про створення 
обласної комунальної установи «Буковинський центр культури і мистецтв 
Чернівецької обласної ради». 

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

державної адміністрації ШАРАГОВОЇ Тетяни Михайлівни про розгляд листа 
комунального учбово-методичного центру культури Буковини. 

Виступили:  Гешко І.Т., Мітрік С.І., Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
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5. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації ПЕРІУС Надії Василівни про реорганізацію 
комунального закладу «Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
№2» шляхом приєднання до комунального закладу «Карапчівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат». 

Виступили:  Мітрік С.І., Гешко І.Т., Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
6. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації ПЕРІУС Надії Василівни про розгляд 
клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 
24.01.2020 № 01.41-54/332 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., Гешко І.Т. 
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 ГЕШКО Івана 
Тарасовича про лист Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту 
від 26.12.2019 № 04-21/05-447 (262843) щодо шляхів вдосконалення державної 
молодіжної політики. 

Виступили:  Мітрік С.І., Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
8. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики ГЕШКО Івана 
Тарасовича про лист Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту 
від 26.12.2019 №04-21/05-446 (262836) щодо формування національної 
ідентичності та національно-патріотичного виховання як стратегічного 
напрямку державної політики України. 

Виступили:  Мітрік С.І., Костащук І.І. 
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 ГЕШКО Івана 
Тарасовича про лист Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та 
інформаційної політики від 19.12.2019 № 04-14/12-598/23 (254789) щодо 



 

4 
 

збереження і розвитку закладів культурно-мистецької сфери в умовах 
децентралізації. 

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

розвитку обласної державної адміністрації ПОДОРОЖНОГО Віктора 
Аксентійовича про План заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії 
розвитку Чернівецької області на період до 2027 року. 

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

Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/41 
 

31 січня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про Стратегію розвитку 
Чернівецької області на період до 
2027 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації ПОДОРОЖНОГО 
Віктора Аксентійовича про Стратегію розвитку Чернівецької області на 
період до 2027 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації ПОДОРОЖНОГО Віктора Аксентійовича 
про Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2027 року взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 2/41 
 

31 січня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про внесення змін до Регіональної 
програми розвитку культури на 
2020-2022 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління 
культури обласної державної адміністрації ШАРАГОВОЇ Тетяни Михайлівни 
про внесення змін до Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 
роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. начальника управління культури обласної 

державної адміністрації ШАРАГОВОЇ Тетяни Михайлівни про внесення змін 
до Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 3/41 
 

31 січня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про створення обласної комунальної 
установи «Буковинський центр 
культури і мистецтв Чернівецької 
обласної ради» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління 
культури обласної державної адміністрації ШАРАГОВОЇ Тетяни Михайлівни 
про створення обласної комунальної установи «Буковинський центр 
культури і мистецтв Чернівецької обласної ради», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. начальника управління культури обласної 

державної адміністрації ШАРАГОВОЇ Тетяни Михайлівни про створення 
обласної комунальної установи «Буковинський центр культури і мистецтв 
Чернівецької обласної ради» взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 4/41 
 

31 січня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа 
комунального учбово-
методичного центру культури 
Буковини  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління 
культури обласної державної адміністрації ШАРАГОВОЇ Тетяни Михайлівни 
про розгляд листа комунального учбово-методичного центру культури 
Буковини, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію в.о. начальника управління культури обласної державної 

адміністрації ШАРАГОВОЇ Тетяни Михайлівни про розгляд листа 
комунального учбово-методичного центру культури Буковини взяти до 
відома. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 5/41 
 

31 січня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про реорганізацію комунального 
закладу «Хотинська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2» 
шляхом приєднання до 
комунального закладу 
«Карапчівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації ПЕРІУС Надії Василівни про 
реорганізацію комунального закладу «Хотинська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат №2» шляхом приєднання до комунального закладу 
«Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

державної адміністрації ПЕРІУС Надії Василівни про реорганізацію 
комунального закладу «Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №2» шляхом приєднання до комунального закладу «Карапчівська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» взяти до відома. 

2. Відправити на доопрацювати проєкт рішення. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 6/41 
 

31 січня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання 
Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації ПЕРІУС Надії Василівни про 
розгляд клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації від 24.01.2020 № 01.41-54/332 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 в.о. директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації ПЕРІУС Надії Василівни 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 взяти до відома. 

2. Підготувати та подати на підпис голові обласної ради 
розпорядження обласної ради з порушеного питання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 7/41 
 

31 січня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Комітету 
Верховної Ради України з питань 
молоді і спорту  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики ГЕШКО Івана Тарасовича про лист Комітету Верховної Ради 
України з питань молоді і спорту від 26.12.2019 № 04-21/05-447 (262843) 
щодо шляхів вдосконалення державної молодіжної політики, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики ГЕШКО Івана Тарасовича 
про лист Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту щодо 
шляхів вдосконалення державної молодіжної політики взяти до відома. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 8/41 
 

31 січня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Комітету 
Верховної Ради України з питань 
молоді і спорту  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики ГЕШКО Івана Тарасовича про лист Комітету Верховної Ради 
України з питань молоді і спорту від 26.12.2019 №04-21/05-446 (262836) 
щодо формування національної ідентичності та національно-патріотичного 
виховання як стратегічного напрямку державної політики України, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики ГЕШКО Івана Тарасовича 
про листа Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту щодо 
формування національної ідентичності та національно-патріотичного 
виховання як стратегічного напрямку державної політики України взяти до 
відома. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 9/41 
 

31 січня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Комітету 
Верховної Ради України з питань 
гуманітарної та інформаційної 
політики 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики ГЕШКО Івана Тарасовича про лист Комітету Верховної Ради 
України з питань гуманітарної та інформаційної політики від 19.12.2019  
№ 04-14/12-598/23 (254789) щодо збереження і розвитку закладів культурно-
мистецької сфери в умовах децентралізації, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики ГЕШКО Івана Тарасовича 
про лист Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та 
інформаційної політики щодо збереження і розвитку закладів культурно-
мистецької сфери в умовах децентралізації взяти до відома. 

2. Управлінню культури обласної державної адміністрації до 
11.05.2020 та 09.11.2020 надати інформації обласній раді про виконання 
рекомендацій.  
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 10/41 
 

31 січня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про План заходів з реалізації у 2021-
2023 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 
2027 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації ПОДОРОЖНОГО 
Віктора Аксентійовича про План заходів з реалізації у 2021-2023 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації ПОДОРОЖНОГО Віктора Аксентійовича 
про План заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2027 року взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 
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