
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 37 
 

14 жовтня 2014 року       м. Чернівці, 
10.00          вул. Грушевського, 1 
 

Присутні  
Гребенщиков Володимир Олександрович – голова постійної комісії; 
Смолдирева Тетяна Петрівна – секретар постійної комісії; 
Бауер Михайло Йозефович - член постійної комісії; 
Дімітрюк Василь Степанович - член постійної комісії. 
 
Запрошені 
Курко Ярослав Степанович – перший заступник голови обласної ради; 
Телешецька Тетяна Дмитрівна – заступник керуючого справами – 

начальник організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради; 
Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 
Раєвський Денис Олексійович. – заступник начальника управління 

суспільних комінікацій обласної державної адміністрації; 
Швець Василь Григорович – начальник управління освіти Глибоцької 

районної державної адміністрації; 
Петрик Лариса Василівна; 
Кривого Тетяна Євгеніївна – головний спеціаліст організаційного відділу 

виконавчого апарату обласної ради; 
Житарюк Наталія Вікторівна – заступник начальника інформаційно-

аналітичного відділу виконавчого апарату обласної; 
Представники телеканалу «Чернівецький Промінь». 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд колективного звернення громадян працівників освітніх 
закладів Глибоцького району. 

2. Про розгляд клопотань Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації щодо призначення та відміни іменної 
стипендії дітям-сиротам. 

3.  Про виконання комплексної Програми розвитку інформаційної та 
видавничої галузей Чернівецької області на 2011-2015 роки за 2013 рік. 
 



1 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики  
Гребенщикова В.О. щодо ситуації, яка склалася довкола звільнення з посади 
начальника управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації 
Швеця В.Г. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й., Смолдирева Т.П.,  
Дімітрюк В.С. 

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

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. щодо 
ситуації, яка склалася довкола звільнення з посади начальника управління 
освіти Глибоцької районної державної адміністрації Швеця В.Г. взяти до 
відома. 

2. Пропонувати Глибоцькій районній державній адміністрації, 
Глибоцькій районній раді, Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації в межах визначених повноважень при розгляді даного кадрового 
питання врахувати думку педагогічних працівників Глибоччини. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
2 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотання 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо відміни 
іменної стипендії дітям-сиротам. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й. 
Вирішили:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації щодо відміни іменної стипендії дітям-
сиротам взяти до відома. 

2. Згідно з Положенням про умови і порядок призначення іменних 
стипендій студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації із числа дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженим рішенням 
25-ї сесії обласної ради ІV скликання від 27.02.2006 № 6-25/06 постійній комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
підготувати проект розпорядження стосовно внесення змін до розпорядження 
голови обласної ради від 16.12.2013 року № 265 "Про призначення іменних 
стипендій обласної ради студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 
із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо 
відміни іменної стипендії дітям-сиротам і подати на підпис голові обласної 
ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
3 Слухали: Інформацію заступника начальника управління 

суспільних комунікацій обласної державної адміністрації Раєвського Д.О. про 
виконання комплексної Програми розвитку інформаційної та видавничої 
галузей Чернівецької області на 2011-2015 роки за 2013 рік. 
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Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й., Дімітрюк В.С.,  
Смолдирева Т.П. 

Вирішили:  
1. Інформацію заступника начальника управління суспільних комунікацій 

обласної державної адміністрації Раєвського Д.О. про виконання комплексної 
Програми розвитку інформаційної та видавничої галузей Чернівецької області 
на 2011-2015 роки за 2013 рік взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
 
 
Секретар постійної комісії  Т.Смолдирева 
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У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/37 
 

14 жовтня 2014 року м.Чернівці 
 

Про розгляд колективного 
звернення педагогічних 
працівників Глибоцького району 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. щодо ситуації, яка склалася довкола звільнення з посади 
начальника управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації 
Швеця В.Г., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. щодо 
ситуації, яка склалася довкола звільнення з посади начальника управління 
освіти Глибоцької районної державної адміністрації Швеця В.Г. взяти до 
відома. 

2.  Пропонувати Глибоцькій районній державній адміністрації, 
Глибоцькій районній раді, Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації в межах визначених повноважень при розгляді даного кадрового 
питання врахувати думку педагогічних працівників Глибоччини. 

 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
 
 
 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 2/37 
 

14 жовтня 2014 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотання Департаменту 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо відміни іменної 
стипендії дітям-сиротам 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд 
клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо 
відміни іменної стипендії дітям-сиротам, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації щодо відміни іменної стипендії 
дітям-сиротам взяти до відома. 

2. Згідно з Положенням про умови і порядок призначення іменних 
стипендій студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації із числа дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженим рішенням 
25-ї сесії обласної ради ІV скликання від 27.02.2006 № 6-25/06 постійній комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
підготувати проект розпорядження стосовно внесення змін до розпорядження 
голови обласної ради від 16.12.2013 року № 265 "Про призначення іменних 
стипендій обласної ради студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 
із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо 
відміни іменної стипендії дітям-сиротам і подати на підпис голові обласної 
ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 3/37 
 

14 жовтня 2014 року м.Чернівці 
 

Про виконання комплексної 
Програми розвитку 
інформаційної та видавничої 
галузей Чернівецької області 
на 2011-2015 роки за 2013 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
управління суспільних комунікацій обласної державної адміністрації 
Раєвського Д.О. про виконання комплексної Програми розвитку інформаційної 
та видавничої галузей Чернівецької області на 2011-2015 роки за 2013 рік, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника начальника управління суспільних 

комунікацій обласної державної адміністрації Раєвського Д.О. про виконання 
комплексної Програми розвитку інформаційної та видавничої галузей 
Чернівецької області на 2011-2015 роки за 2013 рік взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
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