
1 
 

 
У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ПОГОДЖЕНО 
Голова обласної ради 
____________________ 

Олексій БОЙКО 
ПЛАН РОБОТИ 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, 
спорту та молодіжної політики на 2021 рік 

І-й квартал 
1. Про виконання у 2019-2020 роках Комплексної програми розвитку 

туризму в Чернівецькій області на 2016-2020 роки. 
Департамент регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації 

2. Про виконання у 2020 році Регіональної програми запобігання дитячій 
бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2017-2021 роки. 

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації 

3. Про виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури і 
спорту на 2018-2021 роки за 2020 рік. 

Управління молоді та спорту облдержадміністрації 

4. Про хід виконання у 2020 році Регіональної програми запобігання дитячій 
бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2017-2021 роки. 

Служба у справах дітей обласної 
державної адміністрації 

5. Про виконання Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Чернівецької області на 2016-2020 роки. 

Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації 

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

Департамент комунікацій 
облдержадміністрації 

7. Про виконання у 2020 році Регіональної програми забезпечення 
інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, 
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регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 
2016 - 2020 роки (зі змінами). 

Департамент комунікацій 
облдержадміністрації 

8. Стан розвитку позашкільної освіти Чернівецької області 
Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 
9. Про хід виконання у 2020 році Регіональної програми розвитку культури 

на 2020-2022 роки. 
Управління культури 

облдержадміністрації 

10. Про виконання у 2020 році Регіональної програми підтримки інститутів 
громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) 
Чернівецької області та української діаспори на 2019-2021 роки. 

Управління культури 
облдержадміністрації 

11. Про затвердження Регіональної програми забезпечення інформаційних 
потреб населення області  на 2021-2023 роки 

Департамент комунікацій обласної 
державної адміністрації 

12. 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. 

Департамент комунікацій обласної 
державної адміністрації 

 
ІІ-й квартал 

1. Про виконання у 2020 році Регіональної обласної програми «Вчитель» на 
2013-2022 роки. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 
2. Діяльність Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області в умовах реформування освітньої галузі. 
Директор Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області,  
Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 
3. Стан реалізації державної політики у сфері освіти щодо забезпечення 

доступності (підвозу учнів учителів): якість доріг до закладів загальної середньої 
освіти, організація маршрутів підвезення, наявність та стан шкільних автобусів, 
організація підвезень перевізниками. 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

 
4. Формування базової мережі закладів культури в територіальних громадах 

області, розширення переліку надання культурних послуг. 
Управління культури 

облдержадміністрації 
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5. Про виконання у 2020 році Комплексної програми підвищення якості 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-
2021 роки. 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

6. Про виконання у 2020 році Комплексної програми розвитку освітньої 
галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки. 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

 

Ш-й квартал 

1. Про виконання Комплексної програми молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 2016-2020 роки. 

Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації 

ІV-й квартал 
1. Про затвердження Регіональної програми підтримки інститутів 

громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) 
Чернівецької області та української діаспори на 2022-2024 роки 

Управління культури 
облдержадміністрації 

2. Планування мережі закладів профільної середньої освіти Чернівецької 
області. 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

3. Про план роботи обласної ради на 2022 рік. 
Виконавчий апарат обласної ради 

4. Про обласний бюджет на 2022 рік. 
Департамент фінансів облдержадміністрації 

 
5. Про Програму економічного і соціально розвитку області на 2022 рік. 

Департамент регіонального розвитку 
облдержадміністрації 

 
 
 

Голова постійної комісії Оксана ПАЛІЙЧУК 
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