УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,
спорту та молодіжної політики
ПРОТОКОЛ № 42
25 лютого 2020 року
10.00

м. Чернівці,
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;
Шарагова Тетяна Михайлівна – в.о. начальника управління культури
обласної державної адміністрації;
Харатін Микола Іванович – 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 обласного бюджету Чернівецької області на
2020 рік.
2. Про перейменування Педагогічного коледжу Чернівецького
національного університету ім.Ю.Федьковича.
3. Про перейменування комунального закладу «Чернівецький обласний
коледж мистецтв ім.С.Воробкевича».
4. Про виконання Регіональної програми підтримки інститутів
громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин)
Чернівецької області та української діаспори на 2019-2021 роки у 2019 році.
5. Про інформацію Прокуратури Чернівецької області щодо стану
злочинності серед неповнолітніх у регіоні за 2019 рік.
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1. Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації ДЯКОВОЇ Анжели Анатоліївни про внесення змін до
обласного бюджету Чернівецької області на 2020 рік.
Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.Т.
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одностайно.
2. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації ХАРАТІН Микола Іванович про перейменування
Педагогічного
коледжу
Чернівецького
національного
університету
ім.Ю.Федьковича.
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 перейменування
комунального
закладу
«Чернівецький
обласний
коледж
мистецтв
ім.С.Воробкевича».
Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.Т.
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одностайно.
4. Слухали: Інформацію вв.о. начальника управління культури обласної
державної адміністрації ШАРАГОВОЇ Тетяни Михайлівни про виконання
Регіональної програми підтримки інститутів громадянського суспільства
етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та
української діаспори на 2019-2021 роки у 2019 році.
Виступили: Гешко І.Т., Мітрік С.І., Костащук І.І.
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одностайно.
5. Обговорили інформацію Прокуратури Чернівецької області щодо стану
злочинності серед неповнолітніх у регіоні за 2019 рік.
Виступили: Мітрік С.І., Гешко І.Т., Костащук І.І.
Вирішили: висновок постійної комісії додається.
Результати голосування: прийнято одностайно.

Голова постійної комісії

Іван ГЕШКО
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УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,
спорту та молодіжної політики
ВИСНОВОК № 1/42
25 лютого 2020 р.

м.Чернівці

Про внесення змін до обласного
бюджету Чернівецької області на
2020 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації ДЯКОВОЇ Анжели Анатоліївни
про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2020 рік,
постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації ДЯКОВОЇ Анжели Анатоліївни про внесення змін до обласного
бюджету Чернівецької області на 2020 рік взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ГЕШКО

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,
спорту та молодіжної політики
ВИСНОВОК № 2/42
25 лютого 2020 р.

м.Чернівці

Про перейменування Педагогічного
коледжу Чернівецького
національного університету
ім.Ю.Федьковича
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту
освіти і науки обласної державної адміністрації ХАРАТІН Микола Іванович
про перейменування Педагогічного коледжу Чернівецького національного
університету ім.Ю.Федьковича, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації ХАРАТІН Микола Іванович про перейменування
Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету
ім.Ю.Федьковича взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ГЕШКО

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,
спорту та молодіжної політики
ВИСНОВОК № 3/42
25 лютого 2020 р.

м.Чернівці

Про перейменування комунального
закладу «Чернівецький обласний
коледж мистецтв ім.С.Воробкевича»
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління
культури обласної державної адміністрації ШАРАГОВОЇ Тетяни Михайлівни
про перейменування комунального закладу «Чернівецький обласний коледж
мистецтв ім.С.Воробкевича», постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. начальника управління культури обласної
державної
адміністрації
ШАРАГОВОЇ
Тетяни
Михайлівни
про
перейменування комунального закладу «Чернівецький обласний коледж
мистецтв ім.С.Воробкевича» взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ГЕШКО

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,
спорту та молодіжної політики
ВИСНОВОК № 4/42
25 лютого 2020 р.

м.Чернівці

Про виконання Регіональної програми
підтримки інститутів громадянського
суспільства етнічного спрямування
(національних меншин) Чернівецької
області та української діаспори на 20192021 роки у 2019 році
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління
культури обласної державної адміністрації ШАРАГОВОЇ Тетяни Михайлівни
про виконання Регіональної програми підтримки інститутів громадянського
суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької
області та української діаспори на 2019-2021 роки у 2019 році, постійна
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в.о. начальника управління культури обласної
державної адміністрації ШАРАГОВОЇ Тетяни Михайлівни про виконання
Регіональної програми підтримки інститутів громадянського суспільства
етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та
української діаспори на 2019-2021 роки у 2019 році взяти до відома.
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на
розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

Іван ГЕШКО

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,
спорту та молодіжної політики
ВИСНОВОК № 5/42
25 лютого 2020 р.

м.Чернівці

Про інформацію Прокуратури
Чернівецької області щодо стану
злочинності серед неповнолітніх у
регіоні за 2019 рік
Обговоривши інформацію Прокуратури Чернівецької області щодо
стану злочинності серед неповнолітніх у регіоні за 2019 рік, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію Прокуратури Чернівецької області щодо стану
злочинності серед неповнолітніх у регіоні за 2019 рік взяти до відома.
2. Надіслати інформацію Прокуратури Чернівецької області щодо
стану злочинності серед неповнолітніх у регіоні за 2019 рік від 07.02.2020 р.
№08-41вих-20 обласній державній адміністрації для розгляду та відповідного
реагування.
3. За результатами розгляду просимо поінформувати обласну раду у
визначений чинним законодавством термін.

Голова постійної комісії

Іван ГЕШКО

