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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  № 3 
 

29 січня 2021 року       м. Чернівці, 
11.00          вул. Грушевського, 1 

Присутні: 
ПАЛІЙЧУК Оксана Михайлівна - голова постійної комісії;  
ГОРОБІЄВСЬКА Яна Вікторівна; 
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; 
Шарагава Тетяна Михайлівна – заступник начальника управління 

культури обласної державної адміністрації; 
ГАТРИЧ Вікторія Русланівна – директор Департаменту комунікацій 

обласної державної адміністрації; 
МІНТЯНСЬКИЙ Іларій Степанович – директор Департаменту 

соціального захисту населення обласної державної адміністрації; 
МАРЧУК Христина Василівна – заступник директора Департаменту – 

начальник управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації; 

МАРЧАК Юрій Михайлович - директор КП «Чернівецький академічний 
обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської»; 

ІВАСЮК Петро Троянович – голова Чернівецького ТО ГО «ВФСТ 
«Колос». 

У роботі комісії взяв участь: ПАВЛЮК Михайло Вікторович – 
заступник голови обласної ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Регіональної програми 

підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування 
(національних меншин) Чернівецької області та української діаспори на 2019-
2021 роки у 2019 році». 
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Інформує: Шарагава Тетяна Михайлівна – заступник начальника 
управління культури обласної державної адміністрації. 

2. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Комплексної програми 
розвитку культури на 2017-2019 роки». 

Інформує: Шарагава Тетяна Михайлівна – заступник начальника 
управління культури обласної державної адміністрації. 

3. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної 
програми розвитку культури на 2020-2022 роки». 

Інформує: Шарагава Тетяна Михайлівна – заступник начальника 
управління культури обласної державної адміністрації. 

4. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької 
області на 2018-2022 роки». 

Інформує: Шарагава Тетяна Михайлівна – заступник начальника 
управління культури обласної державної адміністрації.. 

5. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 
Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у 
Чернівецькій області на 2017-2020 роки». 

Інформує: Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації. 

6. Про розгляд проєкту рішення «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 2019 році». 

Інформує: Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації. 

7. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, 
інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки». 

Інформує: Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації. 

8. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 
роки». 

Інформує: Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації. 

9. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 
роки». 

Інформує: Мінтянський Іларій Степанович – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 
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10. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2019 році 
Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку 
сімейних форм виховання на 2017-2021 роки». 

Інформує: Матвієва Юлія Іванівна – начальник служби у справах дітей 
обласної державної адміністрації. 

11. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Комплексної 
програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки». 

Інформує: Марчук Христина Василівна – заступник директора 
Департаменту – начальник управління з питань місцевого самоврядування та 
розвитку туризму Департаменту регіонального розвитку обласної державної 
адміністрації. 

12. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2019 році 
Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької 
області на 2018 – 2021 роки». 

Інформує: Погодін Олександр Едуардович – начальник управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації. 

13. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Комплексної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки за 
2019 рік». 

Інформує: Погодін Олександр Едуардович – начальник управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації. 

14. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Комплексної програми 
молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки за 2019 рік». 

Інформує: Погодін Олександр Едуардович – начальник управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації. 

15. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки». 

Інформує: Погодін Олександр Едуардович – начальник управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації. 

16. Про розгляд проєкту рішення «Про перейменування комунального 
закладу «Чернівецький регіональний центр з фізичної культури і спорту 
інвалідів «Інваспорт». 

Інформує: Погодін Олександр Едуардович – начальник управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації. 

17. Про розгляд проєкту рішення «Про створення комунального закладу 
«Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард». 

Інформує: Погодін Олександр Едуардович – начальник управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації. 

18. Про розгляд проєкту рішення «Про призначення Палій Н.Т. на посаду 
директора Педагогічного фахового коледжу Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича». 

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



 

4 
 

19. 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. 

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

20. Про розгляд звернення КП «Чернівецький академічний обласний 
український музично-драматичний театр ім. О.Кобилянської» щодо фінансової 
підтримки колективу театру на поточний бюджетний рік. 

Інформує: Марчак Юрій Михайлович - директор КП «Чернівецький 
академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги 
Кобилянської». 

21. Про розгляд звернення Чернівецької обласної ради профспілок щодо 
фінансової підтримки з обласного бюджету у 2021 році Чернівецьких 
територіальних організацій ВФСТ «Колос» та «Спартак». 

Інформує: Івасюк Петро Троянович – голова Чернівецького ТО ГО 
«ВФСТ «Колос». 

22. Про розгляд звернення Чернівецької ТО ГО «ВФСТ «Колос» щодо 
прийняття обласної ДЮСШ «Колосок» у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької. 

Інформує: Івасюк Петро Троянович – голова Чернівецького ТО ГО 
«ВФСТ «Колос». 

23. Про розгляд звернення Івано-Франківської обласної ради щодо 
сприяння Уповноваженому із захисту державної мови у здійсненні контролю за 
виконанням Закону України «Про забезпечення функціонування української 
мови як державної». 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
24. Про розгляд звернення Тернопільської міської ради щодо повторного 

присвоєння звання Героя України Степанові Бандері. 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
25. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики. 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
26. Про розгляд пропозицій обласної державної адміністрації до плану 

роботи обласної ради на 2021 рік. 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
27. Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 

директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею. 
Інформує: Тетяна ШАРАГОВА - заступник начальника управління 

культури обласної державної адміністрації, голова конкурсної комісії. 
 

1. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Регіональної програми 

підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування 
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(національних меншин) Чернівецької області та української діаспори на 2019-
2021 роки у 2019 році». 

ІНФОРМУЄ: Тетяна ШАРАГОВА – заступник начальника управління 
культури обласної державної адміністрації.  

ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА, Оксана ПАЛІЙЧУК  
ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію заступника начальника управління культури обласної 

державної адміністрації Тетяни ШАРАГОВОЇ 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. 

(Висновок комісії додається). 
Результати голосування: «за» - 3. 
 

2. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Комплексної програми 

розвитку культури на 2017-2019 роки». 
ІНФОРМУЄ: Тетяна ШАРАГОВА – заступник начальника управління 

культури обласної державної адміністрації. 
ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Яна ГОРОБІЄВСЬКА, Валентина 

КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію заступника начальника управління культури обласної 

державної адміністрації Тетяни ШАРАГОВОЇ про виконання Комплексної 
програми розвитку культури 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» - 3. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до 
Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки». 

ІНФОРМУЄ: Тетяна ШАРАГОВА – заступник начальника управління 
культури обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА, Оксана ПАЛІЙЧУК, Яна 
ГОРОБІЄВСЬКА. 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію заступника начальника управління культури обласної 

державної адміністрації Тетяни ШАРАГОВОЇ 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 за умови внесення змін до пункту 2 проєкту 
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рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
4. 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: Тетяна ШАРАГОВА – заступник начальника управління 
культури обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА, Яна 
ГОРОБІЄВСЬКА. 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію заступника начальника управління культури обласної 

державної адміністрації Тетяни ШАРАГОВОЇ про внесення змін до 
Комплексної програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини 
Чернівецької області на 2018-2022 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. 

3. Рекомендувати управлінню культури обласної державної адміністрації, 
як головному розпоряднику коштів програми, при формуванні календарного 
плану заходів з реалізації програми у 2021 році включити пам’ятку архітектури 
«Вознесенська церква та дзвіниця» (ХV століття) смт.Лужани Чернівецького 
району та пам’ятку археології «Залишки давньоруського міста Василева» (ХІІ-
ХІІІ століття) с.Василів Чернівецького району, як об’єкти культурної спадщини 
національного значення, що потребують невідкладного проведення 
реставраційних робіт. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2019 році 
Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у 
Чернівецькій області на 2017-2020 роки». 

ІНФОРМУЄ: Вікторія ГАТРИЧ – директор Департаменту комунікацій 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Яна Горобієвська, Валентина 
Карапчієвська. 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про виконання у 2019 році Регіональної 
програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій 
області на 2017-2020 роки взяти до відома. 
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2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
6. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «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 2019 році». 

ІНФОРМУЄ: Вікторія ГАТРИЧ – директор Департаменту комунікацій 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА, Оксана ПАЛІЙЧУК. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ 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 2019 році взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
7. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, 
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки». 

ІНФОРМУЄ: Вікторія ГАТРИЧ – директор Департаменту комунікацій 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про затвердження Регіональної програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, 
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших 
заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки взяти до відома. 

2. Відправити на доопрацювання проєкт рішення «Про затвердження 
Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, 
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки». 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
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8. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області 
на 2021-2023 роки». 

ІНФОРМУЄ: Вікторія ГАТРИЧ – директор Департаменту комунікацій 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про затвердження Регіональної програми 
забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки взяти 
до відома. 

2. Відправити на доопрацювання проєкт рішення «Про затвердження 
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області 
на 2021-2023 роки». 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
9. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області 
на 2021-2025 роки». 

ІНФОРМУЄ: Іларій МІНТЯНСЬКИЙ – директор Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про затвердження 
Регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області 
на 2021-2025 роки взяти до відома. 

2. Відправити на доопрацювання проєкт рішення «Про затвердження 
Регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області 
на 2021-2025 роки». 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
10. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2019 

році Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку 
сімейних форм виховання на 2017-2021 роки». 

ІНФОРМУЄ: Юлія МАТВІЄВА – начальник служби у справах дітей 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації Юлії МАТВІЄВОЇ про хід виконання у 2019 році Регіональної 
програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм 
виховання на 2017-2021 роки взяти до відома. 
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2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
11. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Комплексної програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 
роки». 

ІНФОРМУЄ: Христина МАРЧУК – заступник директора Департаменту – 
начальник управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА, Оксана ПАЛІЙЧУК. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію заступника директора Департаменту – начальник 

управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації 
Христини МАРЧУК про затвердження Комплексної програми розвитку 
туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки взяти до відома. 

2. Доповнити пункти 1.1.2, 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 додатку 4 Програми, 
включивши до переліку виконавців Установу «Агенція регіонального розвитку 
Чернівецької області».  

3. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його з 
вищезазначеними змінами на розгляд сесії обласної ради та внесення змін до 
пункту 6 проєкту рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до 
назв комісій, утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
12. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2019 

році Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької 
області на 2018 – 2021 роки». 

ІНФОРМУЄ: Олександр ПОГОДІН – начальник управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА, Яна 
ГОРОБІЄВСЬКА. 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про хід виконання у 2019 році 
Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької 
області на 2018 – 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» - 3. 
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13. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання 
Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області 
на 2016-2020 роки за 2019 рік». 

ІНФОРМУЄ: Олександр ПОГОДІН – начальник управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Яна ГОРОБІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про виконання Комплексної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 
роки за 2019 рік взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
14. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання 

Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-
2020 роки за 2019 рік». 

ІНФОРМУЄ: Олександр ПОГОДІН – начальник управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Яна ГОРОБІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про виконання Комплексної 
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки за 
2019 рік взяти до відома. 

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

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
15. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Регіональної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-
2025 роки». 

ІНФОРМУЄ: Олександр ПОГОДІН – начальник управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА, 
Людвига ЦУРКАН.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про затвердження 
Регіональної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-
2025 роки взяти до відома. 
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2. Доповнити розділ 3 додатку 3 Програми пунктом: 
3.7 Відзначення 

Премією Героїв 
Небесної Сотні 
В.Аксеніна та 
А.Щербанюка 
громадсько-
активних учнів 
загальноосвітніх, 
позашкільних та 
професійно-
технічних 
закладів, 
студентів вищих 
навчальних 
закладів І-ІV 
рівнів 
акредитації та 
молоді 

Департамент 
освіти і 
науки 
обласної 
державної 
адміністрації, 
управління 
молоді та 
спорту 
обласної 
державної 
адміністрації 

2021-
2025 
р.р. 

      

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

4. Доручити Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації та управлінню молоді та спорту обласної державної адміністрації 
розробити та подати до обласної ради у ІІ кварталі проєкт Положення про 
Премію Героїв Небесної Сотні В.Аксеніна та А.Щербанюка для подальшого 
розгляду та затвердження на сесії обласної ради. 

5. За результатами виконання просимо поінформувати постійну комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
16. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про перейменування 

комунального закладу «Чернівецький регіональний центр з фізичної культури і 
спорту інвалідів «Інваспорт». 

ІНФОРМУЄ: Олександр ПОГОДІН – начальник управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Яна ГОРОБІЄВСЬКА, Валентина 
КАРАПЧІЄВСЬКА.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про перейменування 
комунального закладу «Чернівецький регіональний центр з фізичної культури і 
спорту інвалідів «Інваспорт» взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 3 проєкту 
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рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
17. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про створення 

комунального закладу «Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа 
«Авангард». 

ІНФОРМУЄ: Олександр ПОГОДІН – начальник управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Петро ІВАСЮК, Яна 
ГОРОБІЄВСЬКА, Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про створення комунального 
закладу «Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард» 
взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 6 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

3. Управлінню молоді та спорту обласної державної адміністрації 
забезпечити повне збереження всіх видів спорту у новоствореному 
комунальному закладі. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
18. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про призначення  

Палій Н.Т. на посаду директора Педагогічного фахового коледжу 
Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича». 

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

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про призначення Палій Н.Т. на 
посаду директора Педагогічного фахового коледжу Чернівецького 
національного університету ім. Ю.Федьковича» взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 3 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
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19. СЛУХАЛИ: 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. 

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

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підготувати та подати на підпис голові обласної ради розпорядження 

голови обласної ради з порушеного питання. 
(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
20. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення КП «Чернівецький академічний 

обласний український музично-драматичний театр ім. О.Кобилянської» щодо 
фінансової підтримки колективу театру на поточний бюджетний рік. 

ІНФОРМУЄ: Юрій МАРЧАК - директор КП «Чернівецький академічний 
обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської». 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Тетяна ШАРАГОВА, Валентина 
КАРАПЧІЄВСЬКА.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора КП «Чернівецький академічний обласний 

український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської» Юрія 
МАРЧАКА щодо фінансової підтримки колективу театру на поточний 
бюджетний рік взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації здійснити 
наближення коштів на заробітну плату з ІV на І, ІІ квартал та винайти 
можливість дофінансування у 2021 році КП «Чернівецький академічний 
обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської» 
для повного забезпечення видатками на заробітну плату з нарахуваннями 
працівників театру відповідно до затвердженого чинного штатного розпису. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
21. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Чернівецької обласної ради 

профспілок щодо фінансової підтримки з обласного бюджету у 2021 році 
Чернівецьких територіальних організацій ВФСТ «Колос» та «Спартак». 

ІНФОРМУЄ: Петро ІВАСЮК – голова Чернівецького ТО ГО «ВФСТ 
«Колос». 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Олександр ПОГОДІН, Валентина 
КАРАПЧІЄВСЬКА, Яна ГОРОБІЄВСЬКА.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови Чернівецького ТО ГО «ВФСТ «Колос» Петра 

ІВАСЮКА щодо фінансової підтримки з обласного бюджету у 2021 році 
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Чернівецьких територіальних організацій ВФСТ «Колос» та «Спартак» взяти до 
відома. 

2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 
адміністрації вивчити питання щодо стану забезпечення доступності дітей та 
молоді до занять фізичною культурою і спортом у позашкільних закладах 
області у розрізі територіальних громад та повторно розглянути вищезазначене 
питання на спільному засіданні постійних комісій обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики і з питань 
бюджету для прийняття рішення по суті. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
22. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Чернівецької ТО ГО «ВФСТ 

«Колос» щодо прийняття обласної ДЮСШ «Колосок» у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької. 

ІНФОРМУЄ: Петро ІВАСЮК – голова Чернівецького ТО ГО «ВФСТ 
«Колос». 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Олександр ПОГОДІН, Валентина 
КАРАПЧІЄВСЬКА, Яна ГОРОБІЄВСЬКА.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови Чернівецького ТО ГО «ВФСТ «Колос» Петра 

ІВАСЮКА щодо прийняття обласної ДЮСШ «Колосок» у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 
адміністрації вивчити питання щодо стану забезпечення доступності дітей та 
молоді до занять фізичною культурою і спортом у позашкільних закладах 
області у розрізі територіальних громад та повторно розглянути вищезазначене 
питання на спільному засіданні постійних комісій обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики і з питань 
бюджету для прийняття рішення по суті. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
23. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Івано-Франківської обласної ради 

щодо сприяння Уповноваженому із захисту державної мови у здійсненні 
контролю за виконанням Закону України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної». 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА, Яна ГОРОБІЄВСЬКА.  
ВИРІШИЛИ:  
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про 
розгляд звернення Івано-Франківської обласної ради щодо сприяння 
Уповноваженому із захисту державної мови у здійсненні контролю за 
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виконанням Закону України «Про забезпечення функціонування української 
мови як державної» взяти до відома. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
24. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Тернопільської міської ради щодо 

повторного присвоєння звання Героя України Степанові Бандері. 
ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА, Яна ГОРОБІЄВСЬКА.  
Оксана ПАЛІЙЧУК з пропозицією підтримати звернення Тернопільської 

міської ради щодо повторного присвоєння звання Героя України Степанові 
Бандері.  

ВИРІШИЛИ:  
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про 
розгляд звернення Тернопільської міської ради щодо повторного присвоєння 
звання Героя України Степанові Бандері взяти до відома. 

Результати голосування: «за» - 1, «проти» - 2. 
Рішення не прийнято. 
 
25. СЛУХАЛИ: Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 

освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики. 
ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА.  
ВИРІШИЛИ:  
Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики на 2021 рік 
(додається). 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
26. СЛУХАЛИ: Про розгляд пропозицій обласної державної адміністрації 

до плану роботи обласної ради на 2021 рік. 
ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА, Яна ГОРОБІЄВСЬКА.  
ВИРІШИЛИ:  
Погодити пропозиції обласної державної адміністрації до плану роботи 

обласної ради на 2021 рік. 
(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
27. СЛУХАЛИ: Про розгляд результатів конкурсного добору на 

заміщення посади директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею. 
ІНФОРМУЄ: Тетяна ШАРАГОВА - заступник начальника управління 

культури обласної державної адміністрації, голова конкурсної комісії. 
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ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА, Яна ГОРОБІЄВСЬКА, 
Оксана ПАЛІЙЧУК.  

ВИРІШИЛИ:  
1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 

конкурсного добору на посаду директора Чернівецького обласного 
краєзнавчого музею визнано Яворську Ірину Тодорівну. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради призначити Яворську Ірину 
Тодорівну на посаду директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею, 
як таку, що обрана за конкурсним відбором та укласти контракт строком на 5 
років. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 3. 
 
 
 

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 № 1/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання Регіональної програми 
підтримки інститутів громадянського 
суспільства етнічного спрямування 
(національних меншин) Чернівецької 
області та української діаспори на  
2019-2021 роки у 2019 році»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
управління культури обласної державної адміністрації Тетяни ШАРАГОВОЇ 
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 заступника начальника управління культури обласної 

державної адміністрації Тетяни ШАРАГОВОЇ 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  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 № 2/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання Комплексної програми 
розвитку культури на 2017-2019 роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
управління культури обласної державної адміністрації Тетяни ШАРАГОВОЇ 
про виконання Комплексної програми розвитку культури на 2017-
2019 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника начальника управління культури обласної 

державної адміністрації Тетяни ШАРАГОВОЇ про виконання Комплексної 
програми розвитку культури 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 № 3/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Регіональноі 
програми розвитку культури на 2020-
2022 роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
управління культури обласної державної адміністрації Тетяни ШАРАГОВОЇ 
про внесення змін до Регіональноі програми розвитку культури на 
2020-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника начальника управління культури обласної 

державної адміністрації Тетяни ШАРАГОВОЇ про внесення змін до 
Регіональноі програми розвитку культури на 2020-2022 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 № 4/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Комплексноі 
програми охорони та збереження 
об’іктів культурноі спадщини 
Чернівецькоі області на  
2018-2022 роки»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
управління культури обласної державної адміністрації Тетяни ШАРАГОВОЇ 
про внесення змін до Комплексноі програми охорони та збереження 
об’іктів культурноі спадщини Чернівецькоі області на 2018-2022 
роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника начальника управління культури обласної 

державної адміністрації Тетяни ШАРАГОВОЇ про внесення змін до 
Комплексноі програми охорони та збереження об’іктів культурноі 
спадщини Чернівецькоі області на 2018-2022 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. 

3. Рекомендувати управлінню культури обласної державної 
адміністрації, як головному розпоряднику коштів програми, при формуванні 
календарного плану заходів з реалізації програми у 2021 році включити 
пам’ятку архітектури «Вознесенська церква та дзвіниця» (ХV століття) 
смт.Лужани Чернівецького району та пам’ятку археології «Залишки 
давньоруського міста Василева» (ХІІ-ХІІІ століття) с.Василів Чернівецького 
району, як об’єкти культурної спадщини національного значення, що 
потребують невідкладного проведення реставраційних робіт. 
 



 
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 № 5/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання у 2019 році Регіональноі 
програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у 
Чернівецькій області на 2017-2020 
роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про 
виконання у 2019 році Регіональноі програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 
роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про виконання у 2019 році Регіональноі 
програми сприяння розвитку громадянського суспільства у 
Чернівецькій області на 2017-2020 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 № 6/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання Регіональноі програми 
забезпечення інформаційних потреб 
населення області, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого 
значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 
2016-2020 роки у 2019 році»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про 
виконання Регіональноі програми забезпечення інформаційних 
потреб населення області, відзначення свят державного, 
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, 
інших заходів на 2016-2020 роки у 2019 році, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про виконання Регіональноі програми 
забезпечення інформаційних потреб населення області, 
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та 
здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки у 
2019 році 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 № 7/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональноі програми 
сприяння розвитку громадянського 
суспільства, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого 
значення та здійснення 
представницьких, інших заходів у 
Чернівецькій області на  
2021-2023 роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про 
затвердження Регіональноі програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства, відзначення свят державного, 
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, 
інших заходів у Чернівецькій області на  
2021-2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про затвердження Регіональноі програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-
2023 роки взяти до відома. 

2. Відправити на доопрацювання проєкт рішення «Про затвердження 
Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, 



відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки». 

 
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 № 8/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональноі програми 
забезпечення інформаційних потреб 
населення області на 2021-2023 роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про 
затвердження Регіональноі програми забезпечення інформаційних 
потреб населення області на 2021-2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ про затвердження Регіональноі програми 
забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-
2023 роки взяти до відома. 

2. Відправити на доопрацювання проєкт рішення «Про затвердження 
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області 
на 2021-2023 роки». 
 
 
 
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 № 9/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональноі програми 
оздоровлення та відпочинку дітей 
Чернівецькоі області на 2021-2025 
роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Іларія 
МІНТЯНСЬКОГО про затвердження Регіональноі програми 
оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецькоі області на 2021-
2025 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації Іларія МІНТЯНСЬКОГО про затвердження 
Регіональноі програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Чернівецькоі області на 2021-2025 роки взяти до відома. 

2. Відправити на доопрацювання проєкт рішення «Про затвердження 
Регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області 
на 2021-2025 роки». 
 
 
 
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 № 10/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про хід 
виконання у 2019 році Регіональноі 
програми запобігання дитячій 
бездоглядності та розвитку сімейних 
форм виховання на 2017-2021 роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах 
дітей обласної державної адміністрації Юлії МАТВІЄВОЇ про хід виконання 
у 2019 році Регіональноі програми запобігання дитячій 
бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2017-2021 
роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації Юлії МАТВІЄВОЇ про хід виконання у 2019 році 
Регіональноі програми запобігання дитячій бездоглядності та 
розвитку сімейних форм виховання 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 № 11/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про хід 
затвердження Комплексноі програми 
розвитку туризму в Чернівецькій 
області на 2021-2023 роки»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту – начальник управління з питань місцевого самоврядування та 
розвитку туризму Департаменту регіонального розвитку обласної державної 
адміністрації Христини МАРЧУК про затвердження Комплексноі 
програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 
роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту – начальник 

управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації 
Христини МАРЧУК про затвердження Комплексноі програми розвитку 
туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки взяти до відома. 

2. Доповнити пункти 1.1.2, 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 додатку 4 Програми, 
включивши до переліку виконавців Установу «Агенція регіонального розвитку 
Чернівецької області».  

3. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його з 
вищезазначеними змінами на розгляд сесії обласної ради та внесення змін до 
пункту 6 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 № 12/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про хід 
виконання у 2019 році Комплексноі 
програми розвитку фізичноі культури 
і спорту Чернівецькоі області на 
2018 – 2021 роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про хід 
виконання у 2019 році Комплексноі програми розвитку фізичноі 
культури і спорту Чернівецькоі області на 2018 – 2021 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про хід виконання у 2019 
році Комплексноі програми розвитку фізичноі культури і спорту 
Чернівецькоі області на 2018 – 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 № 13/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання Комплексної програми 
оздоровлення та вїдпочинку дїтей 
Чернївецької областї на 2016-2020 
роки за 2019 рїк»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про 
виконання Комплексної програми оздоровлення та вїдпочинку 
дїтей Чернївецької областї на 2016-2020 роки за 2019 рїк, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про виконання 
Комплексної програми оздоровлення та вїдпочинку дїтей 
Чернївецької областї на 2016-2020 роки за 2019 рїк 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 № 14/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання Комплексної програми 
молодїжної полїтики у 
Чернївецькїй областї на 2016-2020 
роки за 2019 рїк»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про 
виконання Комплексної програми молодїжної полїтики у 
Чернївецькїй областї на 2016-2020 роки за 2019 рїк, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про виконання 
Комплексної програми молодїжної полїтики у Чернївецькїй 
областї на 2016-2020 роки за 2019 рїк 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 № 15/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми 
молодіжної політики у Чернівецькій 
області на 2021-2025 роки»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про 
затвердження Регіональної програми молодіжної політики у Чернівецькій 
області на 2021-2025 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про затвердження 
Регіональної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-
2025 роки взяти до відома. 

2. Доповнити розділ 3 додатку 3 Програми пунктом: 
 

3.7 Відзначення 
Премією Героїв 
Небесної Сотні 
В.Аксеніна та 
А.Щербанюка 
громадсько-
активних учнів 
загальноосвітніх, 
позашкільних та 
професійно-
технічних 

Департамент 
освіти і 
науки 
обласної 
державної 
адміністрації, 
управління 
молоді та 
спорту 
обласної 
державної 

2021-
2025 
р.р. 

      



закладів, 
студентів вищих 
навчальних 
закладів І-ІV 
рівнів 
акредитації та 
молоді 

адміністрації 

 
3. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 

розгляд сесії обласної ради із вищезазначеними змінами, та внесення змін до 
пункту 4 проєкту рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до 
назв комісій, утворених обласною радою VІІІ скликання. 

4. Доручити Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації та управлінню молоді та спорту обласної державної адміністрації 
розробити та подати до обласної ради у ІІ кварталі проєкт Положення про 
Премію Героїв Небесної Сотні В.Аксеніна та А.Щербанюка для подальшого 
розгляду та затвердження на сесії обласної ради. 

5. За результатами виконання просимо поінформувати постійну комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики. 
 
 
 
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 № 16/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
перейменування комунального закладу 
«Чернівецький регіональний центр з 
фізичноі культури і спорту 
інвалідів «інваспорт»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про 
перейменування комунального закладу «Чернівецький регіональний 
центр з фізичноі культури і спорту інвалідів «інваспорт», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про перейменування 
комунального закладу «Чернівецький регіональний центр з 
фізичноі культури і спорту інвалідів «інваспорт» взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 3 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 № 17/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
створення комунального закладу 
«Чернівецька обласна дитячо-юнацька 
спортивна школа «Авангард»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про 
створення комунального закладу «Чернівецька обласна дитячо-
юнацька спортивна школа «Авангард», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про створення 
комунального закладу «Чернівецька обласна дитячо-юнацька 
спортивна школа «Авангард» взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 6 проєкту 
рішення, виклавши назви постійних комісій відповідно до назв комісій, 
утворених обласною радою VІІІ скликання. 

3. Управлінню молоді та спорту обласної державної адміністрації 
забезпечити повне збереження всіх видів спорту у новоствореному 
комунальному закладі. 
 
 
 
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 № 18/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
призначення Палій Н.Т. на посаду 
директора Педагогічного фахового 
коледжу Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про призначення 
Палій Н.Т. на посаду директора Педагогічного фахового коледжу 
Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН про призначення Палій Н.Т. 
на посаду директора Педагогічного фахового коледжу 
Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича» 
взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради за умови внесення змін до пункту 3 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 № 19/3 
 

29 січня 2021 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 Людвиги ЦУРКАН 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, 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  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 20/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення КП «Чернівецький 
академічний обласний український 
музично-драматичний театр ім. 
О.Кобилянської» щодо фінансової 
підтримки колективу театру на поточний 
бюджетний рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора КП «Чернівецький 
академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги 
Кобилянської» Юрія МАРЧАКА щодо фінансової підтримки колективу театру 
на поточний бюджетний рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора КП «Чернівецький академічний обласний 

український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської» Юрія 
МАРЧАКА щодо фінансової підтримки колективу театру на поточний 
бюджетний рік взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації здійснити 
наближення коштів на заробітну плату з ІV на І, ІІ квартал та винайти 
можливість дофінансування у 2021 році КП «Чернівецький академічний 
обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської» 
для повного забезпечення видатками на заробітну плату з нарахуваннями 
працівників театру відповідно до затвердженого чинного штатного розпису. 
 
 
 
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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 21/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Чернівецької 
обласної ради профспілок щодо фінансової 
підтримки з обласного бюджету у 2021 році 
Чернівецьких територіальних організацій 
ВФСТ «Колос» та «Спартак» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Чернівецького ТО 
ГО «ВФСТ «Колос» Петра іВАСЮКА щодо фінансової підтримки з 
обласного бюджету у 2021 році Чернівецьких територіальних організацій 
ВФСТ «Колос» та «Спартак», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови Чернівецького ТО ГО «ВФСТ «Колос» 

Петра іВАСЮКА щодо фінансової підтримки з обласного бюджету у 2021 
році Чернівецьких територіальних організацій ВФСТ «Колос» та «Спартак» 
взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 
адміністрації вивчити питання щодо стану забезпечення доступності дітей та 
молоді до занять фізичною культурою і спортом у позашкільних закладах 
області у розрізі територіальних громад та повторно розглянути вищезазначене 
питання на спільному засіданні постійних комісій обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики і з питань 
бюджету для прийняття рішення по суті. 
 
 
 
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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 22/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Чернівецької ТО 
ГО «ВФСТ «Колос» щодо прийняття 
обласної ДЮСШ «Колосок» у спільну 
власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Чернівецького ТО 
ГО «ВФСТ «Колос» Петра іВАСЮКА щодо прийняття обласної ДЮСШ 
«Колосок» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови Чернівецького ТО ГО «ВФСТ «Колос» 

Петра іВАСЮКА щодо прийняття обласної ДЮСШ «Колосок» у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 
адміністрації вивчити питання щодо стану забезпечення доступності дітей та 
молоді до занять фізичною культурою і спортом у позашкільних закладах 
області у розрізі територіальних громад та повторно розглянути вищезазначене 
питання на спільному засіданні постійних комісій обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики і з питань 
бюджету для прийняття рішення по суті. 
 
 
 
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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 23/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Івано-
Франківської обласної ради щодо 
сприяння Уповноваженому із захисту 
державної мови у здійсненні контролю за 
виконанням Закону України «Про 
забезпечення функціонування української 
мови як державної» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення Івано-Франківської 
обласної ради щодо сприяння Уповноваженому із захисту державної мови у 
здійсненні контролю за виконанням Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд звернення Івано-Франківської обласної ради щодо сприяння 
Уповноваженому із захисту державної мови у здійсненні контролю за 
виконанням Закону України «Про забезпечення функціонування української 
мови як державної» взяти до відома. 
 
 
 
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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 24/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Тернопільської 
міської ради щодо повторного присвоєння 
звання Героя України Степанові Бандері 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення Тернопільськоі 
міськоі ради щодо повторного присвоіння звання Героя Украіни 
Степанові Бандері, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд звернення Тернопільськоі міськоі ради щодо 
повторного присвоіння звання Героя Украіни Степанові Бандері 
взяти до відома. 
 
 
 
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 № 25/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про план роботи постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, 
туризму, спорту та молодіжної політики 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про план роботи постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики на 2021 рік 
(додається). 
 
 
 
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 № 26/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд пропозицій обласної 
державної адміністрації до плану роботи 
обласної ради на 2021 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про пропозиції обласної державної адміністрації 
до плану роботи обласної ради на 2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити пропозиції обласної державної адміністрації до плану роботи 

обласної ради на 2021 рік. 
 
 
 
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 № 27/3 
 

29 січня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на заміщення посади директора 
Чернівецького обласного краєзнавчого 
музею 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
управління культури обласної державної адміністрації, голови конкурсної 
комісії Тетяни ШАРАГОВОЇ про розгляд результатів конкурсного добору на 
заміщення посади директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 

конкурсного добору на посаду директора Чернівецького обласного 
краєзнавчого музею визнано Яворську Ірину Тодорівну. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради призначити Яворську Ірину 
Тодорівну на посаду директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею, 
як таку, що обрана за конкурсним відбором та укласти контракт строком на 5 
років. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
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