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У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 2 
 

21 січня 2021 року       м. Чернівці, 
13.00          вул. Грушевського, 1 

Присутні: 
ПАЛІЙЧУК Оксана Михайлівна - голова постійної комісії;  
ГОРОБІЄВСЬКА Яна Вікторівна; 
Відсутні: 
КАРАПЧІЄВСЬКА Валентина Григорівна. 

Запрошені: 
ЦУРКАН Людвига Павлівна – директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації; 
ПОГОДІН Олександр Едуардович – начальник управління молоді та 

спорту обласної державної адміністрації; 
ФИЛИПЧУК Оксана Іванівна – начальник управління культури обласної 

державної адміністрації 
У роботі комісії взяв участь: ПАВЛЮК Михайло Вікторович – 

заступник голови обласної ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про обрання заступника голови постійної комісії. 
Інформує: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
2. Про обрання секретаря постійної комісії. 
Інформує: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
3. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 

Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки». 
Інформує: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації. 
4. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 

«Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки». 

Інформує: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 
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5. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-
2022 роки». 

Інформує: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

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

Інформує: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

7. Про розгляд проєкту рішення «Про перейменування комунального 
закладу «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2». 

Інформує: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

8. Про розгляд проєкту рішення «Про прийняття цілісних майнових 
комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області». 

Інформує: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

9. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки». 

Інформує: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

10. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та доповнень до 
Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки». 

Інформує: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

11. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та доповнень до 
«Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-
2022 роки». 

Інформує: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

12. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до рішення 38-ї сесії 
VII скликання від 06.08.2020 № 68-38/20 «Про передачу об'єктів із спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області у 
комунальну власність Хотинської міської ради Хотинської міської об'єднаної 
територіальної громади». 

Інформує: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

13. Про розгляд проєкту рішення «Про передачу нерухомого майна у 
власність Сторожинецької міської ради Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади». 
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Інформує: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

14. Про основні проблеми спортивної галузі Чернівецької області. 
Інформує: Олександр ПОГОДІН – начальник управління молоді та 

спорту обласної державної адміністрації. 
15. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної 

програми розвитку культури на 2020-2022 роки». 
Інформує: Оксана ФИЛИПЧУК – начальник управління культури 

обласної державної адміністрації. 
16. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Комплексної 

програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької 
області на 2018-2022 роки». 

Інформує: Оксана ФИЛИПЧУК – начальник управління культури 
обласної державної адміністрації. 

 
Перед розглядом питань порядку денного засідання постійної комісії 

головою комісії Оксаною ПАЛІЙЧУК, враховуючи реалії сьогодення, 
акцентовано увагу на необхідності передбачення в Положенні про постійні 
комісії обласної ради можливість проведення засідань постійних комісій в 
онлайн-режимі з чітко прописаною процедурою фіксації голосування членами 
комісії. 

Головою постійною комісією Оксаною ПАЛІЙЧУК поставлено на 
голосування порядок денний комісії. 

Результати голосування за пропозицію схвалення порядку денного 
засідання комісії: «за» - 2. 

 
1. СЛУХАЛИ:  
Про обрання заступника голови постійної комісії. 
ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії.  
Голосували пропозицію Оксани ПАЛІЙЧУК обрати КАРАПЧІЄВСЬКУ 

Валентину Григорівну заступником голови постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ: 
Обрати заступником голови постійної комісії обласної ради з питань 

освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики 
КАРАПЧІЄВСЬКУ Валентину Григорівну. 

(Висновок комісії додається). 
Результати голосування: «за» - 2. 
 
2. СЛУХАЛИ:  
Про обрання секретаря постійної комісії. 
ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Михайло ПАВЛЮК. 
Голосували пропозицію Оксани ПАЛІЙЧУК обрати ГОРОБІЄВСЬКУ 

Яну Вікторівну секретарем постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ: 
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Обрати секретарем постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики ГОРОБІЄВСЬКУ Яну 
Вікторівну. 

(Висновок комісії додається). 
Результати голосування: «за» - 2. 

 
Головою постійної комісії Оксаною ПАЛІЙЧУК поінформовано про 

організаційні питання роботи постійної комісії, що передбачені у регламентних 
документах інших обласних рад. 

 
Рекомендовано секретарю постійної комісії Яні ГОРОБІЄВСЬКІЙ 

підготувати пропозиції щодо організації роботи постійної комісії, надати їх 
голові комісії для узагальнення та надання юридичному відділу виконавчого 
апарату для підготовки проєкту Положення про постійні комісії обласної ради 
для розгляду на сесії обласної ради. 

Головою постійної комісії Оксаною ПАЛІЙЧУК внесено пропозицію раз 
на квартал на засіданні постійної комісії заслуховувати інформацію керівника 
Департаменту, управління обласної державної адміністрації щодо стану справ у 
галузі, що відноситься до відання структурного підрозділу обласної державної 
адміністрації, та належить до сфери розгляду постійної комісії, а також 
вивчення стану справ у підвідомчих установах. 

Впродовж наступного тижня обміркувати пропозиції щодо плану роботи 
постійної комісії на 2021 рік і секретарю комісії Яні ГОРОБІЄВСЬКІЙ 
узагальнити їх та подати на схвалення постійної комісії для подальшого 
погодження головою обласної ради та включення до плану роботи обласної 
ради на 2021 рік. 

 
3. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 

Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки». 
ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації. 
ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Яна ГОРОБІЄВСЬКА. 
Голосували пропозицію Людвиги ЦУРКАН внести на розгляд сесії 

обласної ради проєкт рішення «Про виконання у 2019 році Регіональної 
обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки». 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 2019 році 
Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
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4. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 
«Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки». 

ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК. 
Голосували пропозицію Людвиги ЦУРКАН внести на розгляд сесії 

обласної ради проєкт рішення «Про виконання у 2019 році Комплексної 
програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки». 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 2019 році Комплексної 
програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
5. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 

Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-
2022 роки». 

ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК. 
Голосували пропозицію Людвиги ЦУРКАН внести на розгляд сесії 

обласної ради проєкт рішення «Про виконання у 2019 році Комплексної 
програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки». 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 2019 році Комплексної 
програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки 
взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
6. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 

Регіональної програми «Буковинські студії VІII» (археологія, історія та 
культура Буковини (1359-1940 рр.) на 2017-2019 роки». 

ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК. 
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Голосували пропозицію Людвиги ЦУРКАН внести на розгляд сесії 
обласної ради проєкт рішення «Про виконання у 2019 році Регіональної 
програми «Буковинські студії VІII» (археологія, історія та культура Буковини 
(1359-1940 рр.) на 2017-2019 роки». 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 2019 році Регіональної 
програми «Буковинські студії VІII» (археологія, історія та культура Буковини 
(1359-1940 рр.) на 2017-2019 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
7. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про перейменування 

комунального закладу «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
№2». 

ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК. 
Голосували пропозицію Людвиги ЦУРКАН внести на розгляд сесії 

обласної ради проєкт рішення «Про перейменування комунального закладу 
«Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2». 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації Людвиги ЦУРКАН про перейменування комунального закладу 
«Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 4 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
8. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про прийняття цілісних 

майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області». 

ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК. 
Голосували пропозицію Людвиги ЦУРКАН внести на розгляд сесії 

обласної ради проєкт рішення «Про прийняття цілісних майнових комплексів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області». 
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ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про прийняття цілісних майнових 
комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
9. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та 

доповнень до Комплексної програми підвищення якості національно-
патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 
роки». 

ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, ЯНА ГОРОБІЄВСЬКА, Олександр 
ПОГОДІН. 

Голосували пропозицію Людвиги ЦУРКАН внести на розгляд сесії 
обласної ради проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки». 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради, за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
10. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та 

доповнень до Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки». 
ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації. 
ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК. 
Голосували пропозицію Людвиги ЦУРКАН внести на розгляд сесії 

обласної ради проєкт рішення «Про внесення про змін та доповнень до 
Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки». 

ВИРІШИЛИ:  
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1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо внесення змін та доповнень до 
Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки взяти до відома. 

2. Внести зміни до пункту 2 проєкту рішення, виклавши назви постійних 
комісій відповідно до назв комісій, утворених обласною радою VІІІ скликання 

3. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради з урахуванням вищезазначених змін. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
11. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та 

доповнень до «Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької 
області на 2018-2022 роки». 

ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК. 
Голосували пропозицію Людвиги ЦУРКАН внести на розгляд сесії 

обласної ради проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-
2022 роки». 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо внесення змін та доповнень до 
«Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-
2022 роки взяти до відома. 

2. Внести зміни до пункту 2 проєкту рішення, виклавши назви постійних 
комісій відповідно до назв комісій, утворених обласною радою VІІІ скликання 

3. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради з урахуванням вищезазначених змін. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
12. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до 

рішення 38-ї сесії VII скликання від 06.08.2020 № 68-38/20 «Про передачу 
об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області у комунальну власність Хотинської міської ради 
Хотинської міської об’єднаної територіальної громади». 

ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК. 
Голосували пропозицію Людвиги ЦУРКАН внести на розгляд сесії 

обласної ради проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 38-ї сесії VII 
скликання від 06.08.2020 № 68-38/20 «Про передачу об’єктів із спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області у 



 

9 
 

комунальну власність Хотинської міської ради Хотинської міської об’єднаної 
територіальної громади». 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо внесення змін до рішення 38-ї сесії VII 
скликання від 06.08.2020 № 68-38/20 «Про передачу об’єктів із спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області у 
комунальну власність Хотинської міської ради Хотинської міської об’єднаної 
територіальної громади» взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
13. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про передачу нерухомого 

майна у власність Сторожинецької міської ради Сторожинецької міської 
об’єднаної територіальної громади». 

ІНФОРМУЄ: Людвига ЦУРКАН – директор Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Михайло ПАВЛЮК. 
Голосували пропозицію Людвиги ЦУРКАН внести на розгляд сесії 

обласної ради проєкт рішення «Про передачу нерухомого майна у власність 
Сторожинецької міської ради Сторожинецької міської об’єднаної 
територіальної громади». 

Результати голосування: «за» - 1 деп., «проти» - 1 деп. 
Рішення не прийнято. 
 
14. СЛУХАЛИ: Про основні проблеми спортивної галузі Чернівецької 

області. 
ІНФОРМУЄ: Олександр ПОГОДІН – начальник управління молоді та 

спорту обласної державної адміністрації. 
ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК з пропозицією провести наступне 

засідання постійної комісії на наступному тижні та розглянути проєкти рішень, 
які підготовлені управлінням молоді та спорту обласної державної 
адміністрації, для подальшого розгляду на сесії обласної ради. 

 
15. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до 

Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки». 
ІНФОРМУЄ: Оксана ФИЛИПЧУК – начальник управління культури 

обласної державної адміністрації. 
ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК з пропозицією повторного розгляду 

зазначеного проєкту рішення на наступному засіданні постійної комісії.  
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16. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до 
Комплексної програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини 
Чернівецької області на 2018-2022 роки». 

ІНФОРМУЄ: Оксана ФИЛИПЧУК – начальник управління культури 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК з пропозицією повторного розгляду 
зазначеного проєкту рішення на наступному засіданні постійної комісії. 

 
 
 

Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
 
 
 
Секретар постійної комісії Яна ГОРОБІЄВСЬКА 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/2 
 

21 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про обрання заступника голови 
постійної комісії 
 
 

Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії 
Оксани ПАЛІЙЧУК щодо обрання КАРАПЧІЄВСЬКОЇ Валентини Григорівни 
заступником голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, 
туризму, спорту та молодіжної політики, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Обрати заступником голови постійної комісії обласної ради з питань 

освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики 
КАРАПЧІЄВСЬКУ Валентину Григорівну. 

 
 

 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 2/2 
 

21 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про обрання секретаря 
постійної комісії 
 
 

Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії 
Оксани ПАЛІЙЧУК щодо обрання ГОРОБІЄВСЬКОЇ Яни Вікторівни 
секретарем постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту 
та молодіжної політики, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Обрати секретарем постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики ГОРОБІЄВСЬКУ Яну 
Вікторівну. 

 
 

 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
 
 
 

 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 3/2 
 

21 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про виконання у 2019 році 
Регіональної обласної програми 
«Вчитель» на 2013-2022 роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 
2019 році Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки та 
розглянувши відповідний проєкт рішення, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 2019 році 
Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 4/2 
 

21 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання у 2019 році Комплексної 
програми підвищення якості національно-
патріотичного виховання дітей та молоді 
Чернівецької області на 2017-2021 роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 
2019 році Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки і 
розглянувши відповідний проєкт рішення, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 2019 році 
Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки взяти до 
відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 5/2 
 

21 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про виконання у 2019 році 
Комплексної програми розвитку 
освітньої галузі Чернівецької 
області на 2018-2022 роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 
2019 році Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області 
на 2018-2022 роки та розглянувши відповідний проєкт рішення, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 2019 році 
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-
2022 роки взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 6/2 
 

21 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання у 2019 році Регіональної 
програми «Буковинські студії VІII» 
(археологія, історія та культура Буковини 
(1359-1940 рр.) на 2017-2019 роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 
2019 році Регіональноі програми «Буковинські студіі VіII» 
(археологія, історія та культура Буковини (1359-1940 рр.) на 2017-
2019 роки і розглянувши відповідний проєкт рішення, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про виконання у 2019 році 
Регіональноі програми «Буковинські студіі VіII» (археологія, 
історія та культура Буковини (1359-1940 рр.) на 2017-2019 роки 
взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 7/2 
 

21 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення  
«Про перейменування комунального 
закладу «Чернівецька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо 
перейменування комунального закладу «Чернівецька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат і 2» та розглянувши відповідний проєкт 
рішення, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про перейменування 
комунального закладу «Чернівецька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат і 2» взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 4 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання.  
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 8/2 
 

21 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
прийняття цілісних майнових комплексів 
закладів професійної (професійно-
технічної) освіти у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо прийняття 
цілісних майнових комплексів закладів професійноі 
(професійно-технічноі) освіти у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецькоі області та 
розглянувши відповідний проєкт рішення, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про прийняття цілісних 
майнових комплексів закладів професійноі (професійно-
технічноі) освіти у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецькоі області взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 9/2 
 

21 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми підвищення 
якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької 
області на 2017-2021 роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо внесення 
змін та доповнень до Комплексноі програми підвищення якості 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
Чернівецькоі області на 2017-2021 роки і розглянувши відповідний 
проєкт рішення, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо внесення змін та доповнень 
до Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради, за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 10/2 
 

21 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін та доповнень до 
Регіональної обласної програми 
«Вчитель» на 2013-2022 роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо внесення 
змін та доповнень до Регіональноі обласноі програми «Вчитель» 
на 2013-2022 роки і розглянувши відповідний проєкт рішення, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо внесення змін та 
доповнень до Регіональноі обласноі програми «Вчитель» на 2013-
2022 роки взяти до відома. 

2. Внести зміни до пункту 2 проєкту рішення, виклавши назви постійних 
комісій відповідно до назв комісій, утворених обласною радою VІІІ скликання 

3. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради з урахуванням вищезазначених змін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 11/2 
 

21 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін та доповнень до 
«Комплексної програми розвитку 
освітньої галузі Чернівецької області на 
2018-2022 роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо внесення 
змін та доповнень до «Комплексноі програми розвитку освітньоі 
галузі Чернівецькоі області на 2018-2022 роки» і розглянувши 
відповідний проєкт рішення, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо внесення змін та 
доповнень до «Комплексноі програми розвитку освітньоі галузі 
Чернівецькоі області на 2018-2022 роки взяти до відома. 

2. Внести зміни до пункту 2 проєкту рішення, виклавши назви постійних 
комісій відповідно до назв комісій, утворених обласною радою VІІІ скликання 

3. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради з урахуванням вищезазначених змін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 12/2 
 

21 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про внесення 
змін до рішення 38-ї сесії VII скликання від 
06.08.2020 № 68-38/20 «Про передачу об’єктів 
із спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Чернівецької області у 
комунальну власність Хотинської міської 
ради Хотинської міської об’єднаної 
територіальної громади»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти 
і науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо внесення 
змін до рішення 38-ї сесії VII скликання від 06.08.2020 № 68-38/20 «Про 
передачу об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області у комунальну власність Хотинської міської ради 
Хотинської міської об’єднаної територіальної громади» і розглянувши 
відповідний проєкт рішення, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо внесення змін до рішення 
38-ї сесії VII скликання від 06.08.2020 № 68-38/20 «Про передачу об’єктів із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області у комунальну власність Хотинської міської ради Хотинської міської 
об’єднаної територіальної громади» взяти до відома. 

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


	Протокол 2
	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


