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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  № 9 
 

9 вересня 2021 року м. Чернівці, 
 вул. Грушевського, 1 

Присутні 
ПАЛІЙЧУК Оксана Михайлівна - голова постійної комісії;  
КАРАПЧІЄВСЬКА Валентина Григорівна - заступник голови постійної 
комісії; 
ТИХОХІД Яна Вікторівна – секретар постійної комісії. 
Запрошені 
Шкурідін Олександр Миколайович – депутат обласної ради; 
Грушко Олексій Олександрович – т.в.о. директора Агенції регіонального 
розвитку Чернівецької області; 
Кіндрат Володимир Романович – заступник директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації; 
Марчук Христина Василівна – заступник директора Департаменту – 
начальник управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації; 
Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту комунікацій обласної 
державної адміністрації; 
Виклюк Світлана Анатоліївна – в.о. начальника управління культури обласної 
державної адміністрації; 
Блажевська Євгенія Валеріївна – заступник начальника управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації; 
Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації; 
Білянін Григорій Іванович – в.о. директора Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області; 
Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради, голова конкурсної комісії; 
Литвинчук Віталій Володимирович – директор КЗ «Чернівецька обласна 
дитячо-юнацька спортивна школа». 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік». 
Інформує: Кіндрат Володимир Романович – заступник директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 
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2. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання комплексної Програми 
розвитку туризму в Чернівецькій області за 2016-2020 роки (зі змінами)». 
Інформує: Марчук Христина Василівна – заступник директора 
Департаменту – начальник управління з питань місцевого самоврядування та 
розвитку туризму Департаменту регіонального розвитку обласної державної 
адміністрації. 
3. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Регіональної програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-
2020 роки». 
Інформує: Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації. 
4. 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». 
Інформує: Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації. 
5. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році Регіональної 
програми розвитку культури на 2020-2022 роки». 
Інформує: Виклюк Світлана Анатоліївна – в.о. начальника управління 
культури обласної державної адміністрації. 
6. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Комплексної програми 
охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на 
2018-2022 роки». 
Інформує: Виклюк Світлана Анатоліївна – в.о. начальника управління 
культури обласної державної адміністрації. 
7. Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2020 році Комплексної 
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки». 
Інформує: Блажевська Євгенія Валеріївна – заступник начальника управління 
молоді та спорту обласної державної адміністрації. 
8. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної програми 
молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки». 
Інформує: Блажевська Євгенія Валеріївна – заступник начальника управління 
молоді та спорту обласної державної адміністрації. 
9. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році Комплексної 
програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки». 
Інформує: Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації.  
10. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-
2022 роки». 
Інформує: Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації. 
11. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році Регіональної 
обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки». 
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Інформує: Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації. 
12. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році Комплексної 
програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки». 
Інформує Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації. 
13. Про розгляд проєкту рішення «Про перейменування комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсів учнівської 
молоді». 
Інформує: Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації. 
14. Про розгляд інформації «Про стан реалізації державної політики у сфері 
освіти щодо забезпечення доступності, якість доріг до закладів ЗЗСО, 
організація маршрутів підвезення, наявність та стан шкільних автобусів, 
організація підвезень перевізниками». 
Інформує: Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації. 
15. Про розгляд інформації «Про стан розвитку позашкільної освіти 
Чернівецької області». 
Інформує: Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації. 
16. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 01.07.2021  
№ 01.41-54/4104 про відміну іменної стипендії. 
Інформує: Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації. 
17. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VІІІ скликання до керівників територіальних громад області, 
керівників закладів культури і освіти області щодо вшанування пам’яті 
українського естрадного співака, лауреата Національної премії України імені 
Тараса Шевченка, народного артиста України Назарія Яремчука». 
Інформує: Шкурідін Олександр Миколайович – депутат обласної ради. 
18. Про розгляд звернення Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області щодо скорочення штатної чисельності працівників 
Інституту. 
Інформує: Білянін Григорій Іванович – в.о. директора Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. 
19. Про розгляд інформації «Про діяльність Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області в умовах реформування освітньої 
галузі». 
Інформує: Білянін Григорій Іванович – в.о. директора Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. 
20. Про розгляд проєкту рішення «Про призначення ГАТРИЧ Людмили 
Дмитрівни на посаду директора КЗ «Чернівецький обласний центр естетичного 
виховання «Юність Буковини». 
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Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради, голова конкурсної комісії. 
21. Про розгляд проєкту рішення «Про призначення ЛУЦЮК Марії Іллівни на 
посаду генерального директора ОКП «Буковинська книга». 
Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради, голова конкурсної комісії. 
22. Про розгляд проєкту рішення «Про призначення СЛЮСАРЧУКА Миколи 
Самуіловича на посаду директора КОПОЗ «Буковинка». 
Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради, голова конкурсної комісії. 
23. Про розгляд звернення батьків діти, яких тренуються в КЗ «Чернівецька 
обласна дитячо-юнацька спортивна школа» щодо тренера з художньої 
гімнастики Руснак-Коринець О.С. 
Інформує: Литвинчук Віталій Володимирович – директор КЗ «Чернівецька 
обласна дитячо-юнацька спортивна школа» 
24. Про розгляд листа громадської організації «Громадянський рух «Всі разом» 
щодо прийняття рішень обласної ради стосовно захисту інституції сім’ї. 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
25. Про розгляд рішення Волинської обласної ради щодо ліцензування у сфері 
професійної (професійно-технічної) та фахової перед вищої освіти. 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
26. Про розгляд звернення Львівської обласної ради щодо підтримки ініціативи 
з питань оплати комунальних послуг закладом вищої освіти за користування 
приміщеннями клінічних баз закладів охорони здоров’я. 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
27. Про розгляд листа Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 
політики Верховної Ради України щодо Стратегії розвитку читання на 2021-
2025 роки «Читання як життєва стратегія». 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
28.  Про розгляд звернення Топорівської сільської ради щодо виділення коштів 
на придбання парт для учнів 1-х класів 2020/2021 навчального року 
Грозинецького НВК І-ІІІ, Бочковецького НВК І-ІІ, Колінковецького ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів. 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
29. Про розгляд звернення Чернівецького обласного об’єднання «Майдан». 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
30. Про розгляд звернення Уповноваженого із захисту державної мови Тараса 
КРЕМІНЯ щодо ініціювання підготовки та прийняття програми сприяння 
функціонування української мови як державної в Чернівецької області. 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
31. Про розгляд результатів конкурсного добору на зайняття вакантної посади 
директора комунального закладу «Чернівецький обласний центр фізичного 
здоров’я населення «Спор для всіх». 
Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради, голова конкурсної комісії. 
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32. Про виконання: 
- управлінням культури обласної державної адміністрації рішення 2-ї сесії 
обласної ради № 34-2/21 від 30.03.21 щодо вивчення питання наявності 
документів на право власності на 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 та забезпечення укладання охоронних 
договорів і включення їх в календарний план заходів з реалізації програми у 
2021 році, як такі, що потребують невідкладного проведення реставраційних 
робіт; 
- Департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації рішення 3-ї 
сесії обласної ради № 172-3/21 від 30.06.21 щодо вивчення потреби у кількості 
підручників з основ християнської етики для учнів 6, 7 класів у розрізі 
територіальних громад області та при внесенні змін до обласного бюджету за 
підсумками виконання у першому півріччі 2021 року здійснити розподіл коштів 
для їх друку. 
Інформують: Періус Надія Василівна – в.о. директора Департаменту освіти 
і науки обласної державної адміністрації; 
Виклюк Світлана Анатоліївна – в.о. начальника управління культури обласної 
державної адміністрації. 
33.  Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області за 2020 рік». 
Інформує: Марчук Христина Василівна – заступник директора 
Департаменту – начальник управління з питань місцевого самоврядування та 
розвитку туризму Департаменту регіонального розвитку обласної державної 
адміністрації. 
34. Про розгляд звернення Агенції регіонального розвитку Чернівецької області 
щодо виділення коштів для створення обласного туристично-інформаційного 
центру. 
Інформує: Грушко Олексій Олександрович – т.в.о. директора Агенції 
регіонального розвитку Чернівецької області. 
35. Про розгляд проєкту рішення «Про розгляд Прогнозу обласного бюджету 
Чернівецької області на 2022-2024 роки. 
Інформує: Кіндрат Володимир Романович – заступник директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 

 

1. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Володимира КІНДРАТА про внесення змін до 
обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 1/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту – 
начальника управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації 
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Христини МАРЧУК про виконання комплексної програми розвитку туризму в 
Чернівецькій області на 2016-2020 роки. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 2/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

3. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту комунікацій 
обласної державної адміністрації Марії ЖИРЯДИ про виконання Регіональної 
програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій 
області на 2017-2020 роки. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 3/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

4. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту комунікацій 
обласної державної адміністрації Марії ЖИРЯДИ про виконання Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення 
свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 4/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5. Слухали: Інформацію в.о. начальника управління культури обласної 
державної адміністрації Світлани ВИКЛЮК про виконання у 2020 році 
Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 5/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

6. Слухали: Інформацію в.о. начальника управління культури обласної 
державної адміністрації Світлани ВИКЛЮК про внесення змін до Комплексної 
програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької 
області на 2018-2022 роки. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 6/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

7. Слухали: Інформацію заступника начальника управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації Євгенії БЛАЖЕВСЬКОЇ про хід 
виконання у 2020 році Комплексної програми молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 2016-2020 роки. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 7/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
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8. Слухали: Інформацію заступника начальника управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації Євгенії БЛАЖЕВСЬКОЇ про внесення 
змін до Регіональної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 
2021-2025 роки. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 8/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

9. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту освіти та науки 
обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про виконання у 2020 році 
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-
2022 роки. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 9/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

10. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту освіти та науки 
обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про внесення змін та доповнень 
до Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 
2018-2022 роки. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 10/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

11. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту освіти та науки 
обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про виконання у 2020 році 
Регіональної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 11/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

12. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту освіти та науки 
обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про виконання у 2020 році 
Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 12/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

13. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту освіти та науки 
обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про перейменування 
комунального закладу «Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та 
екскурсій учнівської молоді» у комунальний заклад «Чернівецький обласний 
центр національно-патріотичного виховання, туризму, краєзнавства та 
екскурсій учнівської молоді». 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 13/9 (додається).  
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Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

14. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту освіти та науки 
обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про стан реалізації державної 
політики у сфері освіти щодо забезпечення доступності, якості доріг до закладів 
ЗЗСО, організації маршрутів підвезення, наявність та стан шкільних автобусів. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Рекомендації постійної комісії № 14/9 (додаються).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

15. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту освіти та науки 
обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про стан розвитку позашкільної 
освіти Чернівецької області. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Рекомндації постійної комісії № 15/9 (додаються).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

16. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту освіти та науки 
обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 01.07.2021 № 01.41-54/4104 про відміну іменної 
стипендії. 

Виступили: Палійчук О.М. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 16/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

17. Слухали: Інформацію депутата обласної ради Олександра 
ШКУРІДІНА про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІІ 
скликання до керівників територіальних громад області, керівників закладів 
культури і освіти області щодо вшанування пам’яті українського естрадного 
співака, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, 
народного артиста України Назарія Яремчука. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 17/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

18. Слухали: Інформацію в.о. директора Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області Григорія БІЛЯНІНА про скорочення 
штатної чисельності працівників Інституту. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Рекомендації постійної комісії № 18/9 (додаються).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

19. Слухали: Інформацію в.о. директора Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області Григорія БІЛЯНІНА про діяльність 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області в умовах 
реформування освітньої галузі. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
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Вирішили: Рекомендації постійної комісії № 19/9 (додаються).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

20. Слухали: Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради – голови конкурсної комісії Оксани ПРОХОРОВОЇ-
СКРИПИ про призначення ГАТРИЧ Людмили Дмитрівни на посаду директора 
комунального закладу «Чернівецький обласний центр естетичного виховання 
«Юність Буковини». 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 20/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

21. Слухали: Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради – голови конкурсної комісії Оксани ПРОХОРОВОЇ-
СКРИПИ про призначення ЛУЦЮК Марії Іллівни на посаду генерального 
директора обласного комунального підприємства «Буковинська книга». 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 21/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

22. Слухали: Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради – голови конкурсної комісії Оксани ПРОХОРОВОЇ-
СКРИПИ про призначення СЛЮСАРЧУКА Миколи Самуіловича на посаду 
директора КОПОЗ «Буковинка». 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 22/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

23. Слухали: Інформацію директора КЗ «Чернівецька обласна дитячо-
юнацька спортивна школа» Віталія ЛИТВИНЧУКА про розгляд звернення 
батьків діти, яких тренуються в КЗ «Чернівецька обласна дитячо-юнацька 
спортивна школа» щодо тренера з художньої гімнастики Руснак-Коринець О.С. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Рекомендації постійної комісії № 23/9 (додаються).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

24. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани 
ПАЛІЙЧУК про розгляд листа громадської організації «Громадянський рух 
«Всі разом» щодо прийняття рішень обласної ради стосовно захисту інституції 
сім’ї. 

Виступили: Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 24/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

25. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани 
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ПАЛІЙЧУК про розгляд рішення Волинської обласної ради щодо ліцензування 
у сфері професійної (професійно-технічної) та фахової перед вищої освіти. 

Виступили: Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 25/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

26. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани 
ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення Львівської обласної ради щодо підтримки 
ініціативи з питань оплати комунальних послуг закладом вищої освіти за 
користування приміщеннями клінічних баз закладів охорони здоров’я. 

Виступили: Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Рекомендації постійної комісії № 26/9 (додаються).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

27. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани 
ПАЛІЙЧУК про розгляд листа Комітету з питань гуманітарної та 
інформаційної політики Верховної Ради України щодо Стратегії розвитку 
читання на 2021-2025 роки «Читання як життєва стратегія». 

Виступили: Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Рекомендації постійної комісії № 27/9 (додаються).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

28. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани 
ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення Топорівської сільської ради щодо виділення 
коштів на придбання парт для учнів 1-х класів 2020/2021 навчального року 
Грозинецького НВК І-ІІІ, Бочковецького НВК І-ІІ, Колінковецького ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів. 

Виступили: Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Рекомендації постійної комісії № 28/9 (додаються).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

29. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани 
ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення Чернівецького обласного об’єднання 
«Майдан». 

Виступили: Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Рекомендації постійної комісії № 29/9 (додаються).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

30. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани 
ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення Уповноваженого із захисту державної мови 
Тараса КРЕМІНЯ щодо ініціювання підготовки та прийняття програми 
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сприяння функціонування української мови як державної в Чернівецької 
області. 

Виступили: Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Рекомендації постійної комісії № 30/9 (додаються).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

31. Слухали: Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради, голова конкурсної комісії Оксани ПРОХОРОВОЇ-
СКРИПИ про розгляд результатів конкурсного добору на зайняття вакантної 
посади директора комунального закладу «Чернівецький обласний центр 
фізичного здоров’я населення «Спор для всіх». 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 31/9 (додаються).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

32. Слухали: Інформацію про виконання обласною державною 
адміністрацією проєктів рішень. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Рекомендації постійної комісії № 32/9 (додаються).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

33. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту – 
начальника управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації 
Христини МАРЧУК про виконання Програми економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області за 2020 рік. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 33/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

34. Слухали: Інформацію т.в.о. директора Агенції регіонального розвитку 
Чернівецької області Олексія ГРУШКА про виділення коштів для створення 
обласного туристично-інформаційного центру. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Рекомендації постійної комісії № 34/9 (додаються).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

35. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Володимира КІНДРАТА про розгляд 
Прогнозу обласного бюджету Чернівецької області на 2022-2024 роки. 

Виступили: Палійчук О.М., Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії № 35/9 (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

36. Слухали: Інформацію в.о. директора Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області Григорія БІЛЯНІНА, голови постійної 
комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та 
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молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення управління 
освіти Чернівецької міської ради щодо обов’язкового фінансування підвищення 
кваліфікації з державного та місцевого бюджетів. 

Виступили: Карапчієвська В.Г, Тихохід Я.В. 
Вирішили: Рекомендації постійної комісії № 36/9 (додаються).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
 
 

Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
 
 
Секретар постійної комісії Яна ТИХОХІД 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/9 
 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Володимира 
КІНДРАТА про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 
2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної 

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

2. Внести зміни у запропонований проєкт рішення передбачивши 
розподіл коштів залишку освітньої субвенції обласного бюджету між 
бюджетами територіальних громад на придбання підручників «Основи 
християнської етики» для 6, 7 класів у сумі 363390 грн. згідно таблиці, що 
додається. 

3. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької 
області на 2021 рік» та внести його на розгляд сесії обласної ради із 
урахуванням вищезазначених змін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 2/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання комплексної програми 
розвитку туризму в Чернівецькій 
області на 2016-2020 роки (із 
змінами)» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту – начальника управління з питань місцевого самоврядування та 
розвитку туризму Департаменту регіонального розвитку обласної державної 
адміністрації Христини МАРЧУК про виконання комплексної програми 
розвитку туризму в Чернівецькій області на 2016-2020 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту – начальника 

управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації 
Христини МАРЧУК про виконання комплексної програми розвитку туризму в 
Чернівецькій області на 2016-2020 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення «Про виконання комплексної програми розвитку туризму в 
Чернівецькій області на 2016-2020 роки (із змінами)» та внести його на розгляд 
сесії обласної ради. 

3.  Рекомендувати Департаменту регіонального розвитку обласної 
державної адміністрації: 

3.1. спільно з Департаментом освіти і науки та управлінням культури 
обласної державної адміністрації презентувати та популяризувати буклет 
«Туристичні маршрути Буковини» серед громадськості та вчителів 
загальноосвітніх шкіл області. 

3.2. розробити окремий путівник, присвячений вшануванню пам’яті 
українського естрадного співака, лауреата Національної премії України імені 
Тараса Шевченка, народного артиста України Назарія Яремчука, маршруту 



дороги від Чернівців до м.Вижниця Вижницького району з окремими 
зупинками на об’єктах, які мають статус пам’яток культури, архітектури 
державного, національного та місцевого значення. 

3.3. провести пізнавальний урок у навчальних закладах області 
«Культура мандрів» та зацікавити молодь подорожувати Буковиною. 
 
 
 
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 № 3/9 
 

3 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання Регіональної програми 
сприяння розвитку громадянського 
суспільства у Чернівецькій області 
на 2017-2020 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Марії ЖИРЯДИ про виконання 
Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у 
Чернівецькій області на 2017-2020 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту комунікацій обласної 

державної адміністрації Марії ЖИРЯДИ про виконання Регіональної програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-
2020 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення «Про виконання Регіональної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 роки» та 
внести його на розгляд сесії обласної ради. 

3. Рекомендувати Департаменту комунікацій обласної державної 
адміністрації: 

3.1. У заходах Регіональної програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та 
здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на  
2021-2023 роки передбачити рекламування і презентації проєктів та матеріалів 
громадських організацій за результатами їх реалізації. 

3.2. Матеріали проєкту громадської організації «Вижницький 
молодіжний блок» «Відкритий фестиваль української естрадної пісні імені 
Назарія Яремчука «Пісня буде поміж нас» презентувати у навчальних закладах 
області (впродовж вересня, жовтня) та використати при розробці заходів до 



святкування 70-ї річниці від дня народження українського естрадного співака, 
лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, народного 
артиста України Назарія Яремчука, яке відбудеться 30 листопада 2021 року. 

3.3. Спільно з управлінням культури, Департаментом освіти і науки 
обласної державної адміністрації популяризувати, рекламувати 
розповсюджувати серед громадськості проєкти, які реалізувались за кошти 
обласного бюджету. 
 
 
 
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 № 4/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
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» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Марії ЖИРЯДИ про виконання 
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області, 
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту комунікацій обласної 

державної адміністрації Марії ЖИРЯДИ про виконання Регіональної програми 
забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, 
інших заходів на 2016-2020 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом 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» та внести його на розгляд сесії обласної ради. 

3. Рекомендувати Департаменту комунікацій обласної державної 
адміністрації проводити презентацію та популяризацію художніх творів, 
історичних матеріалів, дитячої літератури, наукових та краєзнавчих доробок, 
які реалізувались за кошти обласного бюджету, через соціальні мережі та 
засоби масової інформації серед педагогічної громадськості для використання у 
педагогічному процесі. 
 
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 № 5/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання у 2020 році Регіональної 
програми розвитку культури на 2020-2022 
роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Світлани ВИКЛЮК про виконання у 
2020 році Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Світлани ВИКЛЮК про виконання у 2020 році Регіональної 
програми розвитку культури на 2020-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення «Про виконання у 2020 році Регіональної програми розвитку 
культури на 2020-2022 роки» та внести його на розгляд сесії обласної ради. 

3.  Рекомендувати управлінню культури обласної державної 
адміністрації при формуванні планів заходів на наступні роки врахувати 
пам’ятні дати і ювілеї регіонального та місцевого рівня.  
 
 
 
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 № 6/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Комплексної програми 
охорони та збереження об’єктів 
культурної спадщини Чернівецької 
області на 2018-2022 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Світлани ВИКЛЮК про внесення 
змін до Комплексної програми охорони та збереження об’єктів культурної 
спадщини Чернівецької області на 2018-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Світлани ВИКЛЮК 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 обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення «Про внесення змін до Комплексної програми охорони та 
збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2018-2022 
роки» та внести його на розгляд сесії обласної ради. 

3. Рекомендувати обласній державній адміністрації (Управління 
культури обласної державної адміністрації, Департамент капітального 
будівництва, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації) 
у найкоротші терміни вжити заходів щодо замовлення виготовлення наукової 
проєктно-кошторисної документації для проведення реставраційних робіт 
пам’ятки архітектури національного значення «Вознесенська церква та 
дзвіниця» (ХV століття) смт.Лужани Чернівецького району. 
 
 
 
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 № 7/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про хід 
виконання у 2020 році Комплексної 
програми молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 2016-2020 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
управління молоді та спорту обласної державної адміністрації Євгенії 
БЛАЖЕВСЬКОЇ про хід виконання у 2020 році Комплексної програми 
молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника заступника управління молоді та спорту 

обласної державної адміністрації Євгенії БЛАЖЕВСЬКОЇ про хід виконання у 
2020 році Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області 
на 2016-2020 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення «Про хід виконання у 2020 році Комплексної програми 
молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки» 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 № 8/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
внесення змін до Регіональної програми 
молодіжної політики у Чернівецькій 
області на 2021-2025 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
управління молоді та спорту обласної державної адміністрації Євгенії 
БЛАЖЕВСЬКОЇ про внесення змін до Регіональної програми молодіжної 
політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника начальника управління молоді та спорту 

обласної державної адміністрації Євгенії БЛАЖЕВСЬКОЇ про внесення змін до 
Регіональної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-
2025 роки до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення «Про внесення змін до Регіональної програми молодіжної 
політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки» та внести його на розгляд 
сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 9/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання у 2020 році Комплексної 
програми розвитку освітньої галузі 
Чернівецької області на 2018-2022 роки»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти та науки обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про виконання 
у 2020 році Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької 
області на 2018-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти та науки обласної 

державної адміністрації Надії ПЕРІУС про виконання у 2020 році Комплексної 
програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки 
взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення «Про виконання у 2020 році Комплексної програми розвитку 
освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки» та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

3. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації систематично контролювати хід виконання профільних програм, 
вчасно коригувати їх зміст, оперативно вносити зміни у частині перерозподілу 
невикористаних бюджетних коштів для вирішення нагальних потреб. 
 
 
 
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 № 10/9 
 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти та науки обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про внесення 
змін та доповнень до Комплексної програми розвитку освітньої галузі 
Чернівецької області на 2018-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти та науки обласної 

державної адміністрації Надії ПЕРІУС про внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-
2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення «Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 
розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки» 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 № 11/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання у 2020 році Регіональної 
програми «Вчитель» на 2013-2022 роки»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти та науки обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про виконання 
у 2020 році Регіональної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти та науки обласної 

державної адміністрації Надії ПЕРІУС про виконання у 2020 році Регіональної 
програми «Вчитель» на 2013-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення «Про виконання у 2020 році Регіональної програми 
«Вчитель» на 2013-2022 роки» та внести його на розгляд сесії обласної ради. 

3. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації з нагоди 165-річчя від дня народження засновника шкільництва на 
Буковині Омеляна Поповича нагородити обласною Премією імені Омеляна 
Поповича Платаш Ларису Броніславівну, науковця Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, авторку наукової 
дисертації на тему «Педагогічні ідеї та освітня діяльність Омеляна Поповича» 
до Дня працівників освіти. 
 
 
 
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 № 12/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання у 2020 році Комплексної 
програми підвищення якості національно-
патріотичного виховання дітей та молоді 
Чернівецької області на 2017-2021 роки»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти та науки обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про виконання 
у 2020 році Комплексної програми підвищення якості національно-
патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 
роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти та науки обласної 

державної адміністрації Надії ПЕРІУС про виконання у 2020 році Комплексної 
програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення «Про виконання у 2020 році Комплексної програми 
підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
Чернівецької області на 2017-2021 роки» та внести його на розгляд сесії 
обласної ради. 

3. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації раціонально використовувати кошти передбачені на заходи 
Програми та вчасно подати зміни на їх перерозподіл на вирішення нагальних 
потреб галузі освіти. 
 
 
 
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 № 13/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
перейменування комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти та науки обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про 
перейменування комунального закладу «Чернівецький обласний центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» у комунальний заклад 
«Чернівецький обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти та науки обласної 

державної адміністрації Надії ПЕРІУС про перейменування комунального 
закладу «Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді» у комунальний заклад «Чернівецький обласний центр 
національно-патріотичного виховання, туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді» взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення «Про перейменування комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» у 
комунальний заклад «Чернівецький обласний центр національно-патріотичного 
виховання, туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» та внести 
його на розгляд сесії обласної ради. 

3. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації при підготовці довідок обґрунтування до проєктів рішень 
звернути уваги на грамотне і коректне формулювання. 
 
 
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 № 14/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд інформації «Про стан реалізації 
державної політики у сфері освіти щодо 
забезпечення доступності, якості доріг до закладів 
ЗЗСО, організації маршрутів підвезення, наявність 
та стан шкільних автобусів, організація підвезень 
перевізниками» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти та науки обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про стан 
реалізації державної політики у сфері освіти щодо забезпечення доступності, 
якості доріг до закладів ЗЗСО, організації маршрутів підвезення, наявність та 
стан шкільних автобусів, організація підвезень перевізниками, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти та науки обласної 

державної адміністрації Надії ПЕРІУС про стан реалізації державної політики у 
сфері освіти щодо забезпечення доступності, якості доріг до закладів ЗЗСО, 
організації маршрутів підвезення, наявність та стан шкільних автобусів, 
організація підвезень перевізниками взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації спільно з управлінням інфраструктури, капітального будівництва 
та експлуатації доріг обласної державної адміністрації підготувати та подати до 
обласної ради інформацію, у термін до 24.09.2021 року, про перелік в розрізі 
доріг та напрямків маршрутів підвозу учнів, які знаходяться у незадовільному 
стані та перспективи планування їх ремонту. 

3. Рекомендувати обласній державній адміністрації врахувати 
вищезазначену інформацію при розробці Програми економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області за 2022 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 № 15/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд інформації «Про стан розвитку 
позашкільної освіти Чернівецької області» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти та науки обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про стан 
розвитку позашкільної освіти Чернівецької області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти та науки обласної 

державної адміністрації Надії ПЕРІУС про стан розвитку позашкільної освіти 
Чернівецької області взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації: 

2.1. спільно з управлінням культури, управлінням молоді та спорту 
обласної державної адміністрації підготувати та подати в обласну раду, в 
термін до 24.09.2021, інформацію про перелік закладів позашкільної освіти, 
охоплення дітей позашкільною освітою відповідно до напрямків (спортивні, 
музичні, художні, технічні, екологічні тощо) у розрізі територіальних громад 
області; 

2.2. підготувати проєкт рішення із пропозиціями розвитку позашкільної 
освіти у територіальних громадах області та проголошення 2022 року - Роком 
позашкільної освіти. 
 
 
 
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 № 16/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 01.07.2021 № 01.41-
54/4104 про відміну іменної стипендії 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти та науки обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про розгляд 
листа обласної державної адміністрації від 01.07.2021 № 01.41-54/4104 про 
відміну іменної стипендії, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти та науки обласної 

державної адміністрації Надії ПЕРІУС про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 01.07.2021 № 01.41-54/4104 про відміну іменної стипендії 
взяти до відома. 

2. Підготувати розпорядження та подати на підпис голові обласної ради 
Олексію БОЙКУ. 
 
 
 
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 № 17/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради VІІІ 
скликання до керівників територіальних громад 
області, керівників закладів культури і освіти 
області щодо вшанування пам’яті українського 
естрадного співака, лауреата Національної премії 
України імені Тараса Шевченка, народного 
артиста України Назарія Яремчука» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради 
Олександра ШКУРІДІНА про звернення депутатів Чернівецької обласної ради 
VІІІ скликання до керівників територіальних громад області, керівників 
закладів культури і освіти області щодо вшанування пам’яті українського 
естрадного співака, лауреата Національної премії України імені Тараса 
Шевченка, народного артиста України Назарія Яремчука, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію депутата обласної ради Олександра ШКУРІДІНА про 

звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІІ скликання до керівників 
територіальних громад області, керівників закладів культури і освіти області 
щодо вшанування пам’яті українського естрадного співака, лауреата 
Національної премії України імені Тараса Шевченка, народного артиста 
України Назарія Яремчука взяти до відома. 

2.  Пункт 4 проєкту рішення викласти в такій редакції: 
«Рекомендувати керівникам закладів освіти області провести 

тематичний тиждень, музичний онлайн-марафон та 30.11.2021 року урок 
присвячений вивченню життєвого і творчого шляху Назарія Яремчука. 

3. Пункт 6 Викласти в наступній редакції: 
«Рекомендувати управлінню культури обласної державної адміністрації 

спільно з КП «Чернівецький академічний обласний український музично-
драматичний театр ім. О.Кобилянської», ОКУ «Чернівецька обласна філармонія 



імені Дмитра Гнатюка», територіальними громадами області підготувати та 
провести загальнообласне свято за участі дітей Назарія Яремчука». 

4. Відповідно пункт 6 проєкту рішення вважати пунктом 7. 
5. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 

розгляд сесії обласної ради із запропонованими змінами. 
 
 
 
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 № 18/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області щодо скорочення штатної 
чисельності працівників Інституту 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Григорія БІЛЯНІНА 
про скорочення штатної чисельності працівників Інституту, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію в.о. директора Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області Григорія БІЛЯНІНА про скорочення штатної 
чисельності працівників Інституту 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 № 19/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд інформації «Про діяльність 
Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області в умовах реформування 
освітньої галузі» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Григорія БІЛЯНІНА 
про діяльність Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області в умовах реформування освітньої галузі, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію в.о. директора Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області Григорія БІЛЯНІНА про діяльність Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області в умовах 
реформування освітньої галузі 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 № 20/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про призначення ГАТРИЧ 
Людмили Дмитрівни на посаду 
директора комунального 
закладу «Чернівецький обласний 
центр естетичного виховання 
«Юність Буковини» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради – голови конкурсної комісії Оксани 
ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про призначення ГАТРИЧ Людмили Дмитрівни на 
посаду директора комунального закладу «Чернівецький обласний центр 
естетичного виховання «Юність Буковини», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради – голови конкурсної комісії Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про 
призначення ГАТРИЧ Людмили Дмитрівни на посаду директора  
комунального закладу «Чернівецький обласний центр естетичного виховання 
«Юність Буковини» взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення «Про призначення 
ГАТРИЧ Людмили Дмитрівни на посаду директора комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини» 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 № 21/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про призначення ЛУЦЮК 
Марії Іллівни на посаду 
генерального директора 
обласного комунального 
підприємства «Буковинська 
книга» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради – голови конкурсної комісії Оксани 
ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про призначення ЛУЦЮК Марії Іллівни на посаду 
генерального директора обласного комунального підприємства «Буковинська 
книга», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради – голови конкурсної комісії Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про 
призначення ЛУЦЮК Марії Іллівни на посаду генерального директора  
обласного комунального підприємства «Буковинська книга» взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення «Про призначення 
ЛУЦЮК Марії Іллівни на посаду генерального директора обласного 
комунального підприємства «Буковинська книга» 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 № 22/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про призначення 
СЛЮСАРЧУКА Миколи 
Самуіловича на посаду 
директора КОПОЗ «Буковинка» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради – голови конкурсної комісії Оксани 
ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про призначення СЛЮСАРЧУКА Миколи 
Самуіловича на посаду директора КОПОЗ «Буковинка», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради – голови конкурсної комісії Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про 
призначення СЛЮСАРЧУКА Миколи Самуіловича на посаду директора 
КОПОЗ «Буковинка» взяти до відома. 

2. Відправити на доопрацювання даний проєкт рішення. 
 
 
 
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 № 23/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення батьків діти, 
яких тренуються в КЗ «Чернівецька 
обласна дитячо-юнацька спортивна 
школа» щодо тренера з художньої 
гімнастики Руснак-Коринець О.С. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора КЗ «Чернівецька 
обласна дитячо-юнацька спортивна школа» Віталія ЛИТВИНЧУКА про розгляд 
звернення батьків діти, яких тренуються в КЗ «Чернівецька обласна дитячо-
юнацька спортивна школа» щодо тренера з художньої гімнастики Руснак-
Коринець О.С., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора КЗ «Чернівецька обласна дитячо-юнацька 

спортивна школа» Віталія ЛИТВИНЧУКА про розгляд звернення батьків діти, 
яких тренуються в КЗ «Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа» 
щодо тренера з художньої гімнастики Руснак-Коринець О.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати директору КЗ «Чернівецька обласна дитячо-юнацька 
спортивна школа» Віталію ЛИТВИНЧУКУ провести анонімне опитування 
батьків, тренерів та дітей стосовно морально-психологічного клімату, етики та 
взаємодії тренерів з вихованцями. 
 
 
 
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 № 24/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа громадської 
організації «Громадянський рух 
«Всі разом» щодо прийняття рішень 
обласної ради стосовно захисту 
інституції сім’ї 
 

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 
«Громадянський рух «Всі разом» щодо прийняття рішень обласної ради 
стосовно захисту інституції сім’ї, 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 «Громадянський рух «Всі разом» 
щодо прийняття рішень обласної ради стосовно захисту інституції сім’ї взяти 
до відома. 

2. Узагальнити інформацію та підготувати та подати на розгляд сесії 
проєкт рішення «Про захист інституції сім’ї». 
 
 
 
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  № 25/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд рішення Волинської 
обласної ради щодо ліцензування у 
сфері професійної (професійно-
технічної) та фахової перед вищої 
освіти 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд рішення Волинської обласної ради 
щодо ліцензування у сфері професійної (професійно-технічної) та фахової 
перед вищої освіти, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд рішення Волинської обласної ради щодо ліцензування у сфері 
професійної (професійно-технічної) та фахової перед вищої освіти взяти до 
відома. 

2. Підготувати відповідний проєкт рішення та звернення і подати 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 № 26/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Львівської 
обласної ради щодо підтримки 
ініціативи з питань оплати комунальних 
послуг закладом вищої освіти за 
користування приміщеннями клінічних 
баз закладів охорони здоров’я 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення Львівської обласної ради 
щодо підтримки ініціативи з питань оплати комунальних послуг закладом 
вищої освіти за користування приміщеннями клінічних баз закладів охорони 
здоров’я, 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 Львівської обласної ради щодо підтримки ініціативи з 
питань оплати комунальних послуг закладом вищої освіти за користування 
приміщеннями клінічних баз закладів охорони здоров’я взяти до відома. 

2. Рекомендувати до розгляду та прийняття рішення профільній 
постійній комісії обласної ради з питань управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
 
 
 
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 № 27/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Комітету з 
питань гуманітарної та 
інформаційної політики Верховної 
Ради України щодо Стратегії 
розвитку читання на 2021-2025 роки 
«Читання як життєва стратегія» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд листа Комітету з питань гуманітарної 
та інформаційної політики Верховної Ради України щодо Стратегії розвитку 
читання на 2021-2025 роки «Читання як життєва стратегія», 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 Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 
Верховної Ради України щодо Стратегії розвитку читання на 2021-2025 роки 
«Читання як життєва стратегія» взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки, Департаменту 
комунікацій та управлінню культури обласної державної адміністрації 
використовувати в роботі матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України 
з питань гуманітарної та інформаційної політики на тему «Про Стратегію 
розвитку читання на 2021-2025 роки «Читання як життєва стратегія» та 
передбачити у профільних програмах заходи стосовно її реалізації. 
 
 
 
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 № 28/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Топорівської сільської 
ради щодо виділення коштів на придбання 
парт для учнів 1-х класів 2020/2021 
навчального року Грозинецького НВК І-ІІІ, 
Бочковецького НВК І-ІІ, Колінковецького 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення Топорівської сільської 
ради щодо виділення коштів на придбання парт для учнів 1-х класів 2020/2021 
навчального року Грозинецького НВК І-ІІІ, Бочковецького НВК І-ІІ, 
Колінковецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 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 Топорівської сільської ради щодо виділення коштів на 
придбання парт для учнів 1-х класів 2020/2021 навчального року Грозинецького 
НВК І-ІІІ, Бочковецького НВК І-ІІ, Колінковецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів взяти 
до відома. 

2. Надіслати звернення Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації для вивчення питання по суті та надання обґрунтованої відповіді 
заявнику. 
 
 
 
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 № 29/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Чернівецького 
обласного об’єднання «Майдан» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення Чернівецького обласного 
об’єднання «Майдан», 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 Чернівецького обласного об’єднання «Майдан» взяти до 
відома. 

2. Підтримати ініціативу Чернівецького обласного об’єднання «Майдан» 
про постійно-діючий стенд з портретами Героїв Небесної Сотні. 
 
 
 
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 № 30/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Уповноваженого із 
захисту державної мови Тараса КРЕМІНЯ 
щодо ініціювання підготовки та 
прийняття програми сприяння 
функціонування української мови як 
державної в 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 звернення Уповноваженого із 
захисту державної мови Тараса КРЕМІНЯ щодо ініціювання підготовки та 
прийняття програми сприяння функціонування української мови як державної в 
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 звернення Уповноваженого із захисту державної мови Тараса 
КРЕМІНЯ щодо ініціювання підготовки та прийняття програми сприяння 
функціонування української мови як державної в Чернівецької області взяти до 
відома. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки та управлінню культури 
обласної державної адміністрації передбачити у заходах профільних програмах 
підтримку, захист та популяризацію української мови. 
 
 
 
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 № 31/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на зайняття вакантної посади 
директора комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр фізичного 
здоров’я населення «Спор для всіх» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради, голова конкурсної комісії Оксани 
ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про розгляд результатів конкурсного добору на 
зайняття вакантної посади директора комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр фізичного здоров’я населення «Спор для всіх», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 

конкурсного добору на посаду директора комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр фізичного здоров’я населення «Спор для всіх» визнано 
ЛАЗАРЕНКА Андрія Миколайовича. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради призначити ЛАЗАРЕНКА Андрія 
Миколайовича на посаду директора комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр фізичного здоров’я населення «Спор для всіх», як переможця 
конкурсного відбором. 
 
 
 
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 № 32/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про виконання обласною державною 
адміністрацією рішень сесій обласної ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформації про виконання обласною 
державною адміністрацією рішень сесій обласної ради, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформації про виконання обласною державною адміністрацією 
рішень сесій обласної ради взяти до відома. 

2. Зауважити, що управлінням культури обласної державної 
адміністрації не виконано рішення 2-ї сесії обласної ради № 34-2/21 від 
30.03.21. 

3. Рекомендувати обласній державній адміністрації активізувати роботу 
з вивчення питання наявності документів на право власності на 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 та забезпечення 
укладання охоронних договорів і включення їх в календарний план заходів з 
реалізації програми у 2021 році, як такі, що потребують невідкладного 
проведення реставраційних робіт. 

4. Звернути увагу на невчасність виконання Департаментом освіти і 
науки обласної державної адміністрації рішення 3-ї сесії обласної ради  
№ 172-3/21 від 30.06.21 щодо вивчення потреби у кількості підручників з основ 
християнської етики для учнів 6, 7 класів у розрізі територіальних громад 
області та при внесенні змін до обласного бюджету за підсумками виконання у 
першому півріччі 2021 року здійснити розподіл коштів для їх друку. 

5. Рекомендувати обласній державній адміністрації посилити контроль 
за виконаннями рішень сесій обласної ради та вчасно надавати кваліфіковану та 
обґрунтовану відповідь по суті вирішеного 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 № 33/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
виконання Програми економічного 
і соціального розвитку Чернівецької 
області за 2020 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту – начальника управління з питань місцевого самоврядування та 
розвитку туризму Департаменту регіонального розвитку обласної державної 
адміністрації Христини МАРЧУК про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області за 2020 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту – начальника 

управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації 
Христини МАРЧУК про виконання Програми економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області за 2020 рік взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення «Про виконання Програми економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області за 2020 рік» 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 № 34/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Агенції 
регіонального розвитку Чернівецької 
області щодо виділення коштів для 
створення обласного туристично-
інформаційного центру 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію т.в.о. директора Агенції 
регіонального розвитку Чернівецької області Олексія ГРУШКА про виділення 
коштів для створення обласного туристично-інформаційного центру, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію т.в.о. директора Агенції регіонального розвитку 

Чернівецької області Олексія ГРУШКА про виділення коштів для створення 
обласного туристично-інформаційного центру взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту регіонального розвитку обласної 
державної адміністрації підготувати та подати на розгляд чергової сесії 
обласної ради проєкт рішення стосовно перерозподілу не використаних коштів 
передбачених на реалізацію Заходів Комплексної програми розвитку туризму в 
Чернівецькій області на 2021-2023 роки та Комплексної програми розвитку 
малого та середнього підприємства у Чернівецькій області на 2021-2022 роки на 
Регіональну програму фінансової підтримки установи «Агенція регіонального 
розвитку Чернівецької області» для створення обласного туристично-
інформаційного центру. 
 
 
 
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 № 35/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
розгляд Прогнозу обласного 
бюджету Чернівецької області на 
2022-2024 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Володимира 
КІНДРАТА про розгляд Прогнозу обласного бюджету Чернівецької області на 
2022-2024 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Володимира КІНДРАТА про розгляд Прогнозу 
обласного бюджету Чернівецької області на 2022-2024 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення «Про розгляд Прогнозу обласного бюджету Чернівецької 
області на 2022-2024 роки» 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 № 36/9 
 

9 вересня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення управління освіти 
Чернівецької міської ради щодо обов’язкового 
фінансування підвищення кваліфікації 
вчителів з державного та місцевого бюджетів  
 

Заслухавши та обговоривши інформації в.о. директора Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Григорія БІЛЯНІНА, 
голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, 
туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд 
звернення управління освіти Чернівецької міської ради щодо обов’язкового 
фінансування підвищення кваліфікації вчителів з державного та місцевого 
бюджетів, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації з порушеного взяти до відома. 
2. Створити робочу групу з вивчення питання фінансування підвищення 

кваліфікації вчителів області за рахунок обласного бюджету та бюджетів 
територіальних громад у складі: 

- Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики; 

- Шевчук Іван Васильович – голова постійної комісії обласної ради з 
питань бюджету; 

- Періус Надія Василівна – заступник директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації ( за згодою);  

- Кокошко Галина Павлівна – начальник управління фінансів соціальної 
сфери та органів місцевого самоврядування Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації за згодою); 

- Смеречинська Тетяна Анатоліївна – начальник відділу бухгалтерського 
обліку та планово-економічної роботи Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації ( за згодою); 



- Бартош Ярослав Михайлович – начальник відділу з питань 
комунальної власності виконавчого апарату обласної ради; 

- Базюк Юрій Романович – начальник відділу юридичної та кадрової 
роботи виконавчого апарату обласної ради; 

 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
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