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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  № 8 
 

25 червня 2021 року      м. Чернівці, 
         вул. Грушевського, 1 

Присутні 
ПАЛІЙЧУК Оксана Михайлівна - голова постійної комісії;  
КАРАПЧІЄВСЬКА Валентина Григорівна; 
ГОРОБІЄВСЬКА Яна Вікторівна. 
Відсутні 
ЧУКЛЯ Ілля Георгійович – в.о. директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про розгляд проєкту рішення «Про призначення ПАНЬКА Дмитра 

Анатолійовича на посаду директора комунального закладу «Чернівецька 
обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард». 

2. Про розгляд проєкту рішення «Про призначення ГОЛОВЧЕНКО 
Людмили Юріївни на посаду директора комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

3. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області на 2021 рік». 

4. Про розгляд звернення Новоселицької міської ради щодо виділення 
коштів для завершення будівництва залу для фізкультурно-оздоровчих занять в 
с.Рокитне Новоселицької територіальної громади. 

 

1. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани 
ПАЛІЙЧУК щодо результатів конкурсного відбору на зайняття вакантної посади 
директора комунального закладу «Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна 
школа «Авангард». 

Виступили: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА, Яна ГОРОБІЄВСЬКА. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
2. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани 
ПАЛІЙЧУК щодо результатів конкурсного відбору на зайняття вакантної посади 
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директора комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді». 

Виступили: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА, Яна ГОРОБІЄВСЬКА. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
3. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Іллі ЧУКЛІ про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік. 

Виступили: Оксана ПАЛІЙЧУК, Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА, Яна 
ГОРОБІЄВСЬКА. 

Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
4. Слухали: Інформацію вголови постійної комісії обласної ради з питань 

освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики про звернення 
Новоселицької міської ради щодо виділення коштів для завершення будівництва 
залу для фізкультурно-оздоровчих занять в с.Рокитне Новоселицької 
територіальної громади. 

Виступили: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА, Яна ГОРОБІЄВСЬКА. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

 
 

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 № 1/8 
 

25 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
призначення ПАНЬКА Дмитра 
Анатолійовича на посаду директора 
комунального закладу «Чернівецька 
обласна дитячо-юнацька спортивна 
школа «Авангард» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК щодо результатів конкурсного відбору на 
зайняття вакантної посади директора комунального закладу «Чернівецька 
обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
щодо результатів конкурсного відбору на зайняття вакантної посади директора 
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. 
 
 
 
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 № 2/8 
 

25 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
призначення ГОЛОВЧЕНКО 
Людмили Юріївни на посаду 
директора комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК щодо результатів конкурсного відбору на 
зайняття вакантної посади директора комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
щодо результатів конкурсного відбору на зайняття вакантної посади директора 
комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» 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 № 3/8 
 

25 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Іллі ЧУКЛІ про внесення змін до 
обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.  Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Іллі ЧУКЛІ про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік взяти до відома. 

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

3.  Рекомендувати: 
3.1. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації до 

02.07.2021 року подати заявку на фінансування виплат відпускних та 
матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам Державного 
вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки». 

3.2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
профінансувати зазначені виплати відповідно помісячного розпису видатків по 
обласному бюджету 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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 4/8 
 

25 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Новоселицької 
міської ради щодо виділення коштів 
для завершення будівництва залу для 
фізкультурно-оздоровчих занять в 
с.Рокитне Новоселицької 
територіальної громади 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики про звернення Новоселицької міської ради щодо виділення коштів для 
завершення будівництва залу для фізкультурно-оздоровчих занять в с.Рокитне 
Новоселицької територіальної громади, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики про звернення 
Новоселицької міської ради щодо виділення коштів для завершення 
будівництва залу для фізкультурно-оздоровчих занять в с.Рокитне 
Новоселицької територіальної громади взяти до відома. 

2. Підтримати рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету від 24.06.2021 № 21/5. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
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