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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  № 6 
 

3 червня 2021 року       м. Чернівці, 
10.00          вул. Грушевського, 1 

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

Запрошені: 
ПУЗДРЯК Андрій Васильович - голова громадської спілки «Асоціація 

ветеранів «За Україну! За її волю!», депутат обласної ради VІІІ скликання; 
ПОГОДІН Олександр Едуардович - начальник управління молоді та 

спорту обласної державної адміністрації; 
ЯРМИСТИЙ Микола Васильович - директор комунального навчального 

закладу «Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій»; 

Володимир КРИЖАНОВСЬКИЙ - голова Молодіжної ради при 
Чернівецькій обласній державній адміністрації; 

ДЯЧУК Юлія Дмитрівна – головний спеціаліст відділу інклюзивної та 
позашкільної освіти управління освіти та цифрової трансформації 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації.  

У роботі комісії взяли участь:  
ПРОХОРОВА-СКРИПА Оксана Сергіївна – начальник юридичного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про розгляд клопотання Вищого професійного училища № 24 

м.Заставна щодо присудження Премії Верховної Ради України педагогічним 
працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів КОВАЛЬНИЦЬКОМУ Петру 
Миколайовичу. 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
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2. Про розгляд листа Українського інституту національної пам’яті щодо 
затвердження переліку пам’ятних дат і ювілеїв, що відзначатимуться у 2021 
році на території Чернівецької області. 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
3. Про розгляд листа громадської спілки «Асоціація ветеранів «За 

Україну! За її волю!» щодо встановлення в Чернівецькій області Дня пам’яті 
загиблих Буковинців під час проведення операції об’єднаних сил на території 
Донецької та Луганської областей. 

Інформує: Пуздряк Андрій Васильович – голова громадської спілки 
«Асоціація ветеранів «За Україну! За її волю!», депутат обласної ради. 

4. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2020 році 
Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької 
області на 2018-2021 роки». 

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

5. Про розгляд проєкту рішення «Про структуру та чисельність 
виконавчого апарату обласної ради». 

Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради. 

6. Про розгляд клопотання обласної державної адміністрації від 
05.05.2021 № 01.41/18-780 щодо внесення змін до розпорядження обласної ради 
від 16.04.2021 № 70 «Про призначення іменних стипендій обласної ради 
студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти з числа дітей-сиріт, 
дітей напівсиріт один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, позбавлених 
батьківського піклування». 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
7. Про розгляд проєкту рішення «Про перейменування комунального 

навчального закладу «Чернівецький регіональний центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій». 

Інформує: Ярмистий Микола Васильович - директор комунального 
навчального закладу «Чернівецький регіональний центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій».  

8. Про розгляд листів обласної державної адміністрації від 07.05.2021 № 
01/14-194 та від 03.03.2021 № 01/14-100 щодо вивчення питання стосовно права 
власності Успенського собору старообрядницької церкви в селі Біла Криниця. 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
9. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 07.05.2021  

№ 01.41-18/2714 щодо вивчення питання стосовно збереження та подальшого 
функціонування комунального закладу «Хотинський заклад загальної середньої 
освіти №2». 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
10. Про розгляд звернення КЗ «Оршівський дитячий будинок санаторного 

типу» від 29.04.2021 № 05-02/67 щодо подальшого функціонування закладу. 
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Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
11. Про розгляд листа громадської організації Рух «Всі разом!» щодо 

утворення між фракційного депутатського об’єднання «Всі разом – за сім’ю!». 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
12. Про розгляд звернення Сокирянської міської ради від 15.04.2021  

№ 03-10/755 щодо реконструкції стадіону «Колос» у місті Сокиряни 
Дністровського району. 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
13. Про розгляд звернення Молодіжної ради при Чернівецькій обласній 

державній адміністрації від 18.05.2021 № 22 та листа управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації від 27.05.2021 № 02-01/561. 

Інформує: Володимир Крижановський - голова Молодіжної ради при 
Чернівецькій обласній державній адміністрації 

14. Про розгляд листа Чернівецької міської ради щодо оголошення  
МКП «Історико-культурний заповідник «Кладовища по вул. Зеленій» в  
м. Чернівці історико-культурним заповідником місцевого значення. 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
15. Про розгляд листа обласної державної адміністрації щодо 

функціонування КЗ «Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат». 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
16. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІІ скликання 

до керівників територіальних громад області, керівників закладів освіти 
області, освітян, батьків щодо активізації духовно-морального виховання дітей 
та молоді. 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії 
17. Про стан розвитку позашкільної освіти Чернівецької області. 
Інформує: Дячук Юлія Дмитрівна – головний спеціаліст відділу 

інклюзивної та позашкільної освіти управління освіти та цифрової 
трансформації Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації. 

18. Про розгляд листів закладів фахової передвищої освіти Чернівецької 
області, які фінансуються з обласного бюджету. 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії 
19. Про розгляд звернення Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький політехнічний коледж» щодо виділення коштів на придбання 
обладнання для забезпечення функціонування STEAM-лабораторії. 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії 
 

1. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд клопотання Вищого професійного училища № 24 

м.Заставна щодо присудження Премії Верховної Ради України педагогічним 
працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів КОВАЛЬНИЦЬКОМУ Петру 
Миколайовичу. 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії.  
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ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про 
присудження Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів КОВАЛЬНИЦЬКОМУ Петру Миколайовичу взяти до 
відома. 
2. Підготувати проєкт рішення та внести його на розгляд сесії обласної ради. 

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

2. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд листа Українського інституту національної пам’яті щодо 

затвердження переліку пам’ятних дат і ювілеїв, що відзначатимуться у 2021 
році на території Чернівецької області. 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про 
розгляд листа Українського інституту національної пам’яті щодо затвердження 
переліку пам’ятних дат і ювілеїв, що відзначатимуться у 2021 році на території 
Чернівецької області взяти до відома. 
2. Підготувати проєкт рішення та внести його на розгляд сесії обласної ради. 

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

 

3. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа громадської спілки «Асоціація 
ветеранів «За Україну! За її волю!» щодо встановлення в Чернівецькій області 
Дня пам’яті загиблих Буковинців під час проведення операції об’єднаних сил 
на території Донецької та Луганської областей. 

ІНФОРМУЄ: Андрій Пуздряк – голова громадської спілки «Асоціація 
ветеранів «За Україну! За її волю!», депутат обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію голови громадської спілки «Асоціація ветеранів «За Україну! За 
її волю!», депутата обласної ради VІІІ скликання Андрія ПУЗДРЯКА про 
встановлення у Чернівецькій області Дня пам’яті загиблих Буковинців під час 
проведення операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської 
областей взяти до відома. 
2. Підготувати проєкт 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 хід виконання у 2020 
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. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації Олександра ПОГОДІНА про розгляд проєкту рішення «Про хід 
виконання у 2020 році Комплексної програми розвитку фізичної культури і 
спорту Чернівецької області на 2018-2021 роки» взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення «Про хід виконання у 2020 році Комплексної програми 
розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької області на 2018-2021 роки» 
та внести його на розгляд сесії обласної ради. 
3. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 
адміністрації: 
3.1. При підготовці інформації про виконання Комплексної програми розвитку 
фізичної культури і спорту Чернівецької області визначати проблемні питання 
та заходи, які не вдалося реалізувати і шляхи вирішення їх у подальшому. 
3.2. Розробити конкретні пропозиції щодо розвитку фізичної культури і спорту 
у територіальних громадах області, зокрема шляхом передбачення ставок в 
обласних комунальних закладах або створення спортивних клубів на місці та 
врахувати їх при розробці нової програми. 

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

5. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про структуру та 
чисельність виконавчого апарату обласної ради». 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА - начальник юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК з пропозицію: виконавчому апарату 
обласної ради при розробці Положення про відділ супроводу реформ та аудиту 
місцевих програм виконавчого апарату обласної ради не допустити дублювання 
функцій, що здійснює Агенція регіонального розвитку Чернівецької області. 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату обласної 
ради Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про розгляд проєкту рішення «Про 
структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради» 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 клопотання обласної державної адміністрації 
від 05.05.2021 № 01.41/18-780 щодо внесення змін до розпорядження обласної 
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ради від 16.04.2021 № 70 «Про призначення іменних стипендій обласної ради 
студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти з числа дітей-сиріт, 
дітей напівсиріт один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, позбавлених 
батьківського піклування». 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та подати на підпис голові обласної ради Олексію БОЙКУ 
розпорядження обласної ради з порушеного питання. 

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

7. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про перейменування 
комунального навчального закладу «Чернівецький регіональний центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій». 

ІНФОРМУЄ: Микола ЯРМИСТИЙ - директор комунального 
навчального закладу «Чернівецький регіональний центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій». 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора комунального навчального закладу «Чернівецький 
регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ та організацій» Миколи ЯРМИСТОГО щодо 
перейменування зазначеного центру взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення «Про перейменування 
комунального навчального закладу «Чернівецький регіональний центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій» та внести його на розгляд сесії обласної ради. 

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

8. СЛУХАЛИ: Про розгляд листів обласної державної адміністрації від 
07.05.2021 № 01/14-194 та від 03.03.2021 № 01/14-100 щодо вивчення питання 
стосовно права власності Успенського собору старообрядницької церкви в селі 
Біла Криниця. 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про 
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розгляд листів обласної державної адміністрації від 07.05.2021 № 01/14-194 та 
від 03.03.2021 № 01/14-100 щодо вивчення питання стосовно права власності 
Успенського собору старообрядницької церкви в селі Біла Криниця взяти до 
відома. 
2. Рекомендувати управлінню культури обласної державної адміністрації 
активізувати роботу щодо визнання права власності на пам’ятку архітектури 
національного значення – Успенський Собор старообрядців у селі Біла Криниця 
Чернівецької області та доповісти на черговому засіданні постійної комісії про 
виконану роботу. 

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

9. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 
07.05.2021 № 01.41-18/2714 щодо вивчення питання стосовно збереження та 
подальшого функціонування комунального закладу «Хотинський заклад 
загальної середньої освіти №2». 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про 
розгляд листа обласної державної адміністрації від 07.05.2021 № 01.41-18/2714 
щодо вивчення питання стосовно збереження та подальшого функціонування 
комунального закладу «Хотинський заклад загальної середньої освіти №2» 
взяти до відома. 
2.  Зазначити, що рішенням 38-ї обласної ради VІІ 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 територіальної громади» комунальний заклад 
«Хотинський заклад загальної середньої освіти № 2» передано у комунальну 
власність Хотинської міської ради, згідно якого власник приймає рішення 
стосовно подальшого функціонування вищезазначеного закладу. 

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

10. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення КЗ «Оршівський дитячий будинок 
санаторного типу» від 29.04.2021 № 05-02/67 щодо подальшого 
функціонування закладу. 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про 
розгляд звернення КЗ «Оршівський дитячий будинок санаторного типу» від 
29.04.2021 № 05-02/67 щодо подальшого функціонування закладу взяти до 
відома. 
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2.  Підтримати ініціативу КЗ «Оршівський дитячий будинок санаторного типу» 
щодо створення на базі закладу Центру соціальної підтримки дітей та сімей і 
рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (Олександр 
БОЛТУНОВ) підготувати відповідний проєкт рішення на чергову сесію 
обласної ради. 

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

11. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа громадської організації Рух «Всі 
разом!» щодо утворення між фракційного депутатського об’єднання «Всі разом 
– за сім’ю!». 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про 
розгляд листа громадської організації Рух «Всі разом!» щодо утворення між 
фракційного депутатського об’єднання «Всі разом – за сім’ю!» взяти до відома. 
2. Підготувати лист-відповідь про створення в обласній раді VІІІ скликання 
депутатської групи Чернівецької обласної ради VІІІ «Міжфракційного 
об’єднання «За духовність, моральність та християнський шлях розвитку 
Чернівецької області» та Міжфраційного депутатського об’єднання «Рівні 
можливості». 

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

12. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Сокирянської міської ради від 
15.04.2021 № 03-10/755 щодо реконструкції стадіону «Колос» у місті Сокиряни 
Дністровського району. 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про 
розгляд звернення Сокирянської міської ради від 15.04.2021 № 03-10/755 щодо 
реконструкції стадіону «Колос» у місті Сокиряни Дністровського району взяти 
до відома. 
2. Беручи до уваги важливість та необхідність спортивної споруди для 
Сокирянської територіальної громади, в тому числі і для Дністровського 
району, де проживає майже 85 тис. населення, підтримати ініціативу 
Сокирянської міської ради щодо підготовки проєкту спортивної 
інфраструктури та проведення реконструкції стадіону «Колос» у місті 
Сокиряни. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
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13. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Молодіжної ради при 
Чернівецькій обласній державній адміністрації від 18.05.2021 № 22 та листа 
управління молоді та спорту обласної державної адміністрації від 27.05.2021 № 
02-01/561. 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформації стосовно запровадження премій Героїв Небесної Сотні Василя 
АКСЕНІНА та Олександра ЩЕРБАНЮКА взяти до відома. 
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації підготувати до чергової 
сесії обласної ради проєкт рішення про внесення змін до Регіональної програми 
молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки передбачивши 
фінансування премій Героїв Небесної Сотні Василя АКСЕНІНА та Олександра 
ЩЕРБАНЮКА. 

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

14. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа Чернівецької міської ради щодо 
оголошення МКП «Історико-культурний заповідник «Кладовища по вул. 
Зеленій» в м. Чернівці історико-культурним заповідником місцевого значення. 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про 
розгляд листа Чернівецької міської ради щодо оголошення МКП «Історико-
культурний заповідник «Кладовища по вул. Зеленій» в м. Чернівці історико-
культурним заповідником місцевого значення взяти до відома. 
2. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 727 
«Про затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішення 
про оголошення комплексу (ансамблю) пам’яток історико-культурним 
заповідником або території історико-культурною заповідною територією» 
рекомендувати Чернівецькій міській раді надати пакет документів для розгляду 
та прийняття відповідного рішення постійній комісії обласної ради та сесії 
обласної ради. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 

15. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа обласної державної адміністрації щодо 
функціонування КЗ «Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат». 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії.  
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію головного спеціаліста відділу інклюзивної та позашкільної 
освіти управління освіти та цифрової трансформації Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Дячук Юлії Дмитрівни щодо 
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функціонування КЗ «Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» 
взяти до відома. 
2. У зв’язку із довивченням проблеми на прохання Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації відкласти розгляд зазначеного питання. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 

16. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення міжфракційного об’єднання 
депутатів Чернівецької обласної ради «За духовність, моральність та 
християнський шлях розвитку Чернівецької області» щодо активізації духовно-
морального виховання дітей та молоді. 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії.  
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про 
розгляд звернення міжфракційного об’єднання депутатів Чернівецької обласної 
ради «За духовність, моральність та християнський шлях розвитку Чернівецької 
області» щодо активізації духовно-морального виховання дітей та молоді взяти 
до відома. 
2. Підтримати запропонований проєкт рішення «Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VІІІ скликання до керівників територіальних 
громад області, керівників закладів освіти області, освітян, батьків щодо 
активізації духовно-морального виховання дітей та молоді» та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 

17. СЛУХАЛИ: Про стан розвитку позашкільної освіти Чернівецької 
області. 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії.  
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію про стан розвитку позашкільної освіти Чернівецької області 
взяти до відома. 
2. Повернути на доопрацювання інформацію про стан розвитку позашкільної 
освіти Чернівецької області та деталізувати її у розрізі територіальних громад 
області і подати до обласної ради у термін до 10.06.2021. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 

18. СЛУХАЛИ: Про розгляд листів закладів фахової передвищої освіти 
Чернівецької області, які фінансуються з обласного бюджету. 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії.  
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  
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1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про 
розгляд листів закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області, які 
фінансуються з обласного бюджету щодо забезпеченості видатками відповідно 
до кодів економічної класифікації взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки та Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації: 
2.1. Спільно з керівниками закладів фахової передвищої освіти Чернівецької 
області, які фінансуються з обласного бюджету, здійснити детальний аналіз 
фінансового забезпечення діяльності вищезазначених закладів у 2021 році за 
всіма видами видатків та вжити конкретних заходів щодо приведення їх до 
належного функціонування. 
2.2. При внесенні змін до обласного бюджету на 2021 рік збільшити видатки на 
заробітну плату для виплати надбавки педагогічним працівникам за 
престижність у закладах фахової передвищої освіти Чернівецької області, які 
фінансуються з обласного бюджету, у розмірі не менше ніж 20%. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 

19. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Державного вищого навчального 
закладу «Чернівецький політехнічний коледж» щодо виділення коштів на 
придбання обладнання для забезпечення функціонування STEAM-лабораторії. 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії.  
ВИСТУПИЛИ: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про 
розгляд звернення Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 
політехнічний коледж» щодо виділення коштів на придбання обладнання для 
забезпечення функціонування STEAM-лабораторії взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації при 
внесенні змін до обласного бюджету на 2021 рік передбачити Державному 
вищому навчальному закладу «Чернівецький політехнічний коледж» 300000 
(триста тисяч) гривень на придбання обладнання для забезпечення 
функціонування STEAM-лабораторії, монтаж, налаштування та організацію 
проєктно-технологічної діяльності. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
 
 

Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
 
 
Заступник голови  
постійної комісії Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання Вищого 
професійного училища № 24 м.Заставна 
щодо присудження Премії Верховної Ради 
України педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-технічних, 
дошкільних та позашкільних навчальних 
закладів КОВАЛЬНИЦЬКОМУ Петру 
Миколайовичу  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про присудження Премії Верховної Ради України 
педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних 
та позашкільних навчальних закладів КОВАЛЬНИЦЬКОМУ Петру 
Миколайовичу, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про присудження Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів КОВАЛЬНИЦЬКОМУ Петру Миколайовичу взяти до 
відома. 

2. Підготувати проєкт 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 № 2/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Українського інституту 
національної пам’яті щодо затвердження 
переліку пам’ятних дат і ювілеїв, що 
відзначатимуться у 2021 році на території 
Чернівецької області  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд листа Українського інституту 
національної пам’яті щодо затвердження переліку пам’ятних дат і ювілеїв, що 
відзначатимуться у 2021 році на території Чернівецької області, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд листа Українського інституту національної пам’яті щодо 
затвердження переліку пам’ятних дат і ювілеїв, що відзначатимуться у 2021 
році на території Чернівецької області взяти до відома. 

2. Підготувати проєкт 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 № 3/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа громадської спілки 
«Асоціація ветеранів «За Україну! За її 
волю!» щодо встановлення в Чернівецькій 
області Дня пам’яті загиблих Буковинців 
під час проведення операції об’єднаних сил 
на території Донецької та Луганської 
областей 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови громадської спілки 
«Асоціація ветеранів «За Україну! За її волю!», депутата обласної ради VІІІ 
скликання Андрія ПУЗДРЯКА про встановлення у Чернівецькій області Дня 
пам’яті загиблих Буковинців під час проведення операції об’єднаних сил на 
території Донецької та Луганської областей, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови громадської спілки «Асоціація ветеранів «За 

Україну! За її волю!», депутата обласної ради VІІІ скликання Андрія 
ПУЗДРЯКА про встановлення у Чернівецькій області Дня пам’яті загиблих 
Буковинців під час проведення операції об’єднаних сил на території Донецької 
та Луганської областей взяти до відома. 

2. Підготувати проєкт 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 № 4/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про хід 
виконання у 2020 році Комплексної програми 
розвитку фізичної культури і спорту 
Чернівецької області на 2018-2021 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про 
розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2020 році Комплексної 
програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької області на  
2018-2021 роки», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА про розгляд проєкту рішення 
«Про хід виконання у 2020 році Комплексної програми розвитку фізичної 
культури і спорту Чернівецької області на 2018-2021 роки» взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення «Про хід виконання у 2020 році Комплексної програми 
розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької області на 2018-2021 роки» 
та внести його на розгляд сесії обласної ради. 

3. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 
адміністрації: 

3.1. При підготовці інформації про виконання Комплексної програми 
розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької області визначати проблемні 
питання та заходи, які не вдалося реалізувати і шляхи вирішення їх у 
подальшому. 

3.2. Розробити конкретні пропозиції щодо розвитку фізичної культури і 
спорту у територіальних громадах області, зокрема шляхом передбачення 
ставок в обласних комунальних закладах або створення спортивних клубів на 
місці та врахувати їх при розробці нової програми. 
 
 
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 № 5/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про структуру та 
чисельність виконавчого 
апарату обласної ради» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про 
розгляд проєкту рішення «Про структуру та чисельність виконавчого апарату 
обласної ради», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про розгляд проєкту рішення 
«Про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради» 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 № 6/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання обласної державної 
адміністрації від 05.05.2021 № 01.41/18-780 
щодо внесення змін до розпорядження 
обласної ради від 16.04.2021 № 70 «Про 
призначення іменних стипендій обласної 
ради студентам закладів вищої та фахової 
передвищої освіти з числа дітей-сиріт, дітей 
напівсиріт один з батьків яких інвалід І 
групи, та дітей, позбавлених батьківського 
піклування» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд клопотання обласної державної 
адміністрації від 05.05.2021 № 01.41/18-780 щодо внесення змін до 
розпорядження обласної ради від 16.04.2021 № 70 «Про призначення іменних 
стипендій обласної ради студентам закладів вищої та фахової передвищої 
освіти з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з батьків яких інвалід І групи, 
та дітей, позбавлених батьківського піклування», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та подати на підпис голові обласної ради Олексію 

БОЙКУ розпорядження 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 
 

ВИСНОВОК № 7/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
перейменування комунального 
навчального закладу «Чернівецький 
регіональний центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ та організацій» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора комунального 
навчального закладу «Чернівецький регіональний центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій» 
Миколи ЯРМИСТОГО щодо перейменування зазначеного центру, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора комунального навчального закладу 

«Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ та організацій» Миколи ЯРМИСТОГО щодо 
перейменування зазначеного центру взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення «Про 
перейменування комунального навчального закладу «Чернівецький 
регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ та організацій» 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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 8/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листів обласної державної 
адміністрації від 07.05.2021 № 01/14-194 та 
від 03.03.2021 № 01/14-100 щодо вивчення 
питання стосовно права власності 
Успенського собору старообрядницької 
церкви в селі Біла Криниця 
 

Керуючись пунктом 11 статті 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію голови 
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, 
спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд листів обласної 
державної адміністрації від 07.05.2021 № 01/14-194 та від 03.03.2021 № 01/14-
100 щодо вивчення питання стосовно права власності Успенського собору 
старообрядницької церкви в селі Біла Криниця, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд листів обласної державної адміністрації від 07.05.2021 № 01/14-194 
та від 03.03.2021 № 01/14-100 щодо вивчення питання стосовно права власності 
Успенського собору старообрядницької церкви в селі Біла Криниця взяти до 
відома. 

2.  Рекомендувати управлінню культури обласної державної 
адміністрації активізувати роботу щодо визнання права власності на пам’ятку 
архітектури національного значення – Успенський Собор старообрядців у селі 
Біла Криниця Чернівецької області та доповісти на черговому засіданні 
постійної комісії про виконану роботу. 
 
 
 
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 № 9/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 

Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 07.05.2021 № 01.41-18/2714 
щодо вивчення питання стосовно 
збереження та подальшого функціонування 
комунального закладу «Хотинський заклад 
загальної середньої освіти №2» 
 

Керуючись пунктом 11 статті 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію голови 
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, 
спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 07.05.2021 № 01.41-18/2714 щодо вивчення питання 
стосовно збереження та подальшого функціонування комунального закладу 
«Хотинський заклад загальної середньої освіти №2», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд листа обласної державної адміністрації від 07.05.2021  
№ 01.41-18/2714 щодо вивчення питання стосовно збереження та подальшого 
функціонування комунального закладу «Хотинський заклад загальної середньої 
освіти №2» взяти до відома. 

2.  Зазначити, що рішенням 38-ї обласної ради VІІ 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 територіальної громади» 
комунальний заклад «Хотинський заклад загальної середньої освіти № 2» 
передано у комунальну власність Хотинської міської ради, згідно якого власник 
приймає рішення стосовно подальшого функціонування вищезазначеного 
закладу. 
 
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 № 10/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення КЗ 
«Оршівський дитячий будинок 
санаторного типу» від 29.04.2021 
№ 05-02/67 щодо подальшого 
функціонування закладу 
 

Керуючись пунктом 11 статті 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію голови 
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, 
спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення  
КЗ «Оршівський дитячий будинок санаторного типу» від 29.04.2021 № 05-02/67 
щодо подальшого функціонування закладу, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд звернення КЗ «Оршівський дитячий будинок санаторного типу» від 
29.04.2021 № 05-02/67 щодо подальшого функціонування закладу взяти до 
відома. 

2.  Підтримати ініціативу КЗ «Оршівський дитячий будинок санаторного 
типу» щодо створення на базі закладу Центру соціальної підтримки дітей та 
сімей і рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань управління 
об’іктами спільноі власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області (Олександр БОЛТУНОВ) підготувати відповідний проєкт 
рішення на чергову сесію 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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 11/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа громадської 
організації Рух «Всі разом!» щодо 
утворення між фракційного 
депутатського об’єднання «Всі разом 
– за сім’ю!» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд листа громадської організації Рух 
«Всі разом!» щодо утворення між фракційного депутатського об’єднання «Всі 
разом – за сім’ю!», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд листа громадської організації Рух «Всі разом!» щодо утворення 
між фракційного депутатського об’єднання «Всі разом – за сім’ю!» взяти до 
відома. 

2. Підготувати лист-відповідь про створення в обласній раді VІІІ 
скликання депутатської групи Чернівецької обласної ради VІІІ 
«Міжфракційного об’єднання «За духовність, моральність та християнський 
шлях розвитку Чернівецької області» та Міжфраційного депутатського 
об’єднання «Рівні можливості». 

 
 
 
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 № 12/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Сокирянської 
міської ради від 15.04.2021  
№ 03-10/755 щодо реконструкції 
стадіону «Колос» у місті Сокиряни 
Дністровського району 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення Сокирянської міської ради 
від 15.04.2021 № 03-10/755 щодо реконструкції стадіону «Колос» у місті 
Сокиряни Дністровського району, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд звернення Сокирянської міської ради від 15.04.2021 № 03-10/755 
щодо реконструкції стадіону «Колос» у місті Сокиряни Дністровського району 
взяти до відома. 

2. Беручи до уваги важливість та необхідність спортивної споруди для 
Сокирянської територіальної громади, в тому числі і для Дністровського 
району, де проживає майже 85 тис. населення, підтримати ініціативу 
Сокирянської міської ради щодо підготовки проєкту спортивної 
інфраструктури та проведення реконструкції стадіону «Колос» у місті 
Сокиряни. 

 
 
 
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 № 13/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Молодіжної ради 
при Чернівецькій обласній державній 
адміністрації від 18.05.2021 № 22 та 
листа управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації від 
27.05.2021 № 02-01/561 
 

Керуючись пунктом 11 статті 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформації стосовно 
запровадження премій Героїв Небесної Сотні Василя АКСЕНІНА та 
Олександра ЩЕРБАНЮКА, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації стосовно запровадження премій Героїв Небесної Сотні 

Василя АКСЕНІНА та Олександра ЩЕРБАНЮКА взяти до відома. 
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації підготувати до 

чергової сесії обласної ради проєкт рішення про внесення змін до Регіональної 
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки 
передбачивши фінансування премій Героїв Небесної Сотні Василя АКСЕНІНА 
та Олександра ЩЕРБАНЮКА. 

 
 
 
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 № 14/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Чернівецької міської 
ради щодо оголошення МКП «Історико-
культурний заповідник «Кладовища по 
вул. Зеленій» в м. Чернівці історико-
культурним заповідником місцевого 
значення 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд листа Чернівецької міської ради 
щодо оголошення МКП «Історико-культурний заповідник «Кладовища по  
вул. Зеленій» в м. Чернівці історико-культурним заповідником місцевого 
значення, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд листа Чернівецької міської ради щодо оголошення МКП «Історико-
культурний заповідник «Кладовища по вул. Зеленій» в м. Чернівці історико-
культурним заповідником місцевого значення взяти до відома. 

2. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.2011  
№ 727 «Про затвердження переліку документів, необхідних для прийняття 
рішення про оголошення комплексу (ансамблю) пам’яток історико-культурним 
заповідником або території історико-культурною заповідною територією» 
рекомендувати Чернівецькій міській раді надати пакет документів для розгляду 
та прийняття відповідного рішення постійній комісії обласної ради та 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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 15/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації щодо 
функціонування КЗ «Карапчівська 
спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат» 
 

Керуючись пунктом 11 статті 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про 
розгляд листа обласної державної адміністрації щодо функціонування  
КЗ «Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат», постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію головного спеціаліста відділу інклюзивної та 

позашкільної освіти управління освіти та цифрової трансформації 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Дячук Юлії 
Дмитрівни щодо функціонування КЗ «Карапчівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат» взяти до відома. 

2. У зв’язку із довивченням проблеми на прохання Департаменту освіти 
і науки обласної державної адміністрації відкласти розгляд зазначеного 
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 
 

ВИСНОВОК № 16/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення міжфракційного 
об’єднання депутатів Чернівецької 
обласної ради «За духовність, моральність 
та християнський шлях розвитку 
Чернівецької області» щодо активізації 
духовно-морального виховання дітей та 
молоді 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення міжфракційного 
об’єднання депутатів Чернівецької обласної ради «За духовність, моральність 
та християнський шлях розвитку Чернівецької області» щодо активізації 
духовно-морального виховання дітей та молоді, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд звернення міжфракційного об’єднання депутатів Чернівецької 
обласної ради «За духовність, моральність та християнський шлях розвитку 
Чернівецької області» щодо активізації духовно-морального виховання дітей та 
молоді взяти до відома. 

2. Підтримати запропонований проєкт рішення «Про звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради VІІІ скликання до керівників 
територіальних громад області, керівників закладів освіти області, освітян, 
батьків щодо активізації духовно-морального виховання дітей та молоді» 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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 17/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про стан розвитку позашкільної 
освіти Чернівецької області 
 

Керуючись пунктом 11 статті 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про стан 
розвитку позашкільної освіти Чернівецької області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію про стан розвитку позашкільної освіти Чернівецької 

області взяти до відома. 
2. Повернути на доопрацювання інформацію про стан розвитку 

позашкільної освіти Чернівецької області та деталізувати її у розрізі 
територіальних громад області і подати до обласної ради у термін до 
10.06.2021. 
 
 
 
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 № 18/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листів закладів фахової 
передвищої освіти Чернівецької області, які 
фінансуються з обласного бюджету 
 

Керуючись пунктом 11 статті 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію голови 
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, 
спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд листів закладів 
фахової передвищої освіти Чернівецької області, які фінансуються з обласного 
бюджету щодо забезпеченості видатками відповідно до кодів економічної 
класифікації, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд листів закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області, які 
фінансуються з обласного бюджету щодо забезпеченості видатками відповідно 
до кодів економічної класифікації взяти до відома. 

2.  Рекомендувати Департаменту освіти і науки та Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації: 

2.1. Спільно з керівниками закладів фахової передвищої освіти 
Чернівецької області, які фінансуються з обласного бюджету, здійснити 
детальний аналіз фінансового забезпечення діяльності вищезазначених закладів 
у 2021 році за всіма видами видатків та вжити конкретних заходів щодо 
приведення їх до належного функціонування. 

2.2. При внесенні змін до обласного бюджету на 2021 рік збільшити 
видатки на заробітну плату для виплати надбавки педагогічним працівникам за 
престижність у закладах фахової передвищої освіти Чернівецької області, які 
фінансуються з обласного бюджету, у розмірі не менше ніж 20%. 
 
 
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 № 19/6 
 

3 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Державного 
вищого навчального закладу 
«Чернівецький політехнічний коледж» 
щодо виділення коштів на придбання 
обладнання для забезпечення 
функціонування STEAM-лабораторії 
 

Керуючись пунктом 11 статті 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію голови 
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, 
спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення 
Державного вищого навчального закладу «Чернівецький політехнічний 
коледж» щодо виділення коштів на придбання обладнання для забезпечення 
функціонування STEAM-лабораторії, монтаж, налаштування та організацію 
проєктно-технологічної діяльності, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд звернення Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 
політехнічний коледж» щодо виділення коштів на придбання обладнання для 
забезпечення функціонування STEAM-лабораторії взяти до відома. 

2.  Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2021 рік передбачити 
Державному вищому навчальному закладу «Чернівецький політехнічний 
коледж» 300000 (триста тисяч) гривень на придбання обладнання для 
забезпечення функціонування STEAM-лабораторії, монтаж, налаштування та 
організацію проєктно-технологічної діяльності. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
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