
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 38 
 

20 листопада 2014 року       м. Чернівці, 
10.00          вул. Грушевського, 1 
 

Присутні  
Гребенщиков Володимир Олександрович – голова постійної комісії; 
Ширінга Петро Олександрович – заступник голови постійної комісії; 
Смолдирева Тетяна Петрівна – секретар постійної комісії; 
Бауер Михайло Йозефович - член постійної комісії; 
Няйку Сергій Мірчович - член постійної комісії. 
 
Запрошені 
Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна - директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації; 
Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації; 
Вітовський Богдан Іванович - начальник управління молоді і спорту 

обласної державної адміністрації; 
Маковійчук Наталя Василівна – головний спеціаліст організаційного 

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

аналітичного відділу виконавчого апарату обласної. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
2. Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року. 
3. Про хід виконання Регіональної програми розвитку фізичної культури 

і спорту на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 14-ї сесії VІ скликання 
Чернівецької обласної ради від 14.03.2013 № 5-14/13 за 2013 рік. 

4. Про внесення змін до рішення 14-ї сесії VІ скликання Чернівецької 
обласної ради від 14.03.2014 № 5-14/13 «Про затвердження Регіональної 
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки». 

5. Про хід виконання комплексної Програми реалізації державної 
політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії 
торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків 



у Чернівецькій області на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням 14-ї сесії VІ 
скликання Чернівецької обласної ради від 14.03.2013 № 6-14/13 за 2013 рік. 

6. Про внесення змін до рішення 14-ї сесії VІ скликання Чернівецької 
обласної ради від 14.03.2014 № 6-14/13 «Про затвердження комплексної 
Програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, 
оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій області на 2013-2015 
роки». 

7. Про лист начальника управління молоді і спорту обласної державної 
адміністрації Вітовського Б.І. щодо фінансової підтримки місцевих осередків 
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств та їх спортивних споруд.  

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

9. Про пропозиції обласної державної адміністрації до плану роботи 
обласної ради на 2015 рік.. 
 

1 Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й. 
Вирішили:  

1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін до обласного бюджету на 
2014 рік взяти до відома. 

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

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
2 Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання обласного 
бюджету за 9 місяців 2014 року. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  

1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання обласного бюджету за 9 
місяців 2014 року взяти до відома. 

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

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
3 Слухали: Інформацію начальника управління молоді і спорту 

обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про хід виконання 
Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 
14.03.2013 № 5-14/13, за 2013 рік. 
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Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
1. Інформацію начальника управління молоді і спорту обласної державної 

адміністрації Вітовського Б.І. про хід виконання Регіональної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2013  
№ 5-14/13, 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. 
 

4 Слухали: Інформацію начальника управління молоді і спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до рішення 
14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2014  
№ 5-14/13 «Про затвердження Регіональної програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2013-2017 роки». 

Виступили: Бауер М.Й., Смолдирева Т.П., Ширінга П.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію начальника управління молоді і спорту обласної державної 

адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до рішення 14-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2014 № 5-14/13 «Про 
затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2013-2017 роки» взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5 Слухали: Інформацію начальника управління молоді і спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про хід виконання 
комплексної Програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та 
молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій області на 2013-
2015 роки, затвердженої рішенням 14-ї сесії Чернівецької обласної ради  
VІ скликання від 14.03.2013 № 6-14/13, за 2013 рік. 

Виступили: Няйку С.М., Бауер М.Й., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
1. Інформацію начальника управління молоді і спорту обласної державної 

адміністрації Вітовського Б.І. про хід виконання комплексної Програми 
реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та 
відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій області на 2013-2015 роки за 
2013 рік взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради, доповнивши його пунктом наступного 
змісту «Обласній державній адміністрації звернути увагу на недопустимість 
скорочення баз оздоровлення та відпочинку дітей області та вжити заходів 
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щодо відновлення функціонування КОПОЗ "Перлина гір" (с. Банилів-Підгірний 
Сторожинецького району) передбачивши в обласному бюджеті на 2015 рік 
відповідні кошти». 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

6 Слухали: Інформацію начальника управління молоді і спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до рішення 
14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2014 № 6-14/13 
«Про затвердження комплексної Програми реалізації державної політики з 
питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі 
людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у 
Чернівецькій області на 2013-2015 роки». 

Виступили: Бауер М.Й., Смолдирева Т.П., Няйку С.М. 
Вирішили:  
1. Інформацію начальника управління молоді і спорту обласної державної 

адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до рішення 14-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2014 № 6-14/13 «Про 
затвердження комплексної Програми реалізації державної політики з питань 
сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій 
області на 2013-2015 роки» взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

7 Слухали: Інформацію начальника управління молоді і спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. щодо фінансової підтримки 
місцевих осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств та їх 
спортивних споруд. 

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

Вирішили:  
1. Інформацію начальника управління молоді і спорту обласної державної 

адміністрації Вітовського Б.І. щодо фінансової підтримки місцевих осередків 
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств та їх спортивних споруд 
взяти до відома. 

2. Звернутися до Міністерства молоді та спорту України щодо 
неможливості передачі з Державного бюджету України до місцевих бюджетів 
видатків на фізичну культуру і спорт, а саме тих, що спрямовуються на 
фінансову підтримку обласних осередків всеукраїнських фізкультурно-
спортивних товариств та їх спортивних споруд, у зв’язку із обмеженістю 
коштів. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

8 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань 
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Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо відміни 
іменної стипендії дітям-сиротам. 

Виступили: Гребенщиков В.О. 
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. 
 

9 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про пропозиції обласної державної адміністрації до плану роботи обласної 
ради на 2015 рік. 

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

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

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
пропозиції обласної державної адміністрації до плану роботи обласної ради на 
2015 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 
 

 5 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/38 
 

20 листопада 2014 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення 
змін до обласного бюджету на 2014 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін до обласного бюджету на 
2014 рік взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії 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 № 2/38 
 

20 листопада 2014 року м.Чернівці 
 

Про виконання обласного 
бюджету за 9 місяців 2014 року  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання 
обласного бюджету за 9 місяців 2014 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання обласного бюджету за 9 
місяців 2014 року взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії 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 № 3/38 
 

20 листопада 2014 року м.Чернівці 
 

Про хід виконання Регіональної 
програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2013-2017 
роки, затвердженої рішенням 14-ї 
сесії Чернівецької обласної ради VІ 
скликання від 14.03.2013 № 5-14/13, 
за 2013 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
і спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про хід виконання 
Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 
14.03.2013 № 5-14/13, за 2013 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді і спорту обласної 

державної адміністрації Вітовського Б.І. про хід виконання Регіональної 
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, затвердженої 
рішенням 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2013  
№ 5-14/13, 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 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 4/38 
 

20 листопада 2014 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін до рішення 
14-ї сесії Чернівецької обласної 
ради VІ скликання від 14.03.2014 
№ 5-14/13 «Про затвердження 
Регіональної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на 
2013-2017 роки» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
і спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до 
рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2014  
№ 5-14/13 «Про затвердження Регіональної програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2013-2017 роки», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді і спорту обласної 

державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до рішення 14-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2014 № 5-14/13 «Про 
затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2013-2017 роки» взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії 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 № 5/38 
 

20 листопада 2014 року м.Чернівці 
 

Про хід виконання комплексної Програми реалізації 
державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, 
оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі 
людьми та забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок та чоловіків у Чернівецькій області на 2013-
2015 роки, затвердженої рішенням 14-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VІ скликання від 
14.03.2013 № 6-14/13, за 2013 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді і 
спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про хід виконання 
комплексної Програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та 
молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій області на 2013-2015 
роки, затвердженої рішенням 14-ї сесії Чернівецької обласної ради  
VІ скликання від 14.03.2013 № 6-14/13, за 2013 рік, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію начальника управління молоді і спорту обласної державної 
адміністрації Вітовського Б.І. про хід виконання комплексної Програми реалізації 
державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, 
протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 
чоловіків у Чернівецькій області на 2013-2015 роки за 2013 рік взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради, доповнивши його пунктом наступного змісту 
«Обласній державній адміністрації звернути увагу на недопустимість скорочення 
баз оздоровлення та відпочинку дітей області та вжити заходів щодо відновлення 
функціонування КОПОЗ "Перлина гір" (с. Банилів-Підгірний Сторожинецького 
району) передбачивши в обласному бюджеті на 2015 рік відповідні кошти». 
 
 
 
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 № 6/38 
 

20 листопада 2014 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької 
обласної ради VІ скликання від 14.03.2014 № 6-14/13 
«Про затвердження комплексної Програми реалізації 
державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, 
оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми 
та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 
чоловіків у Чернівецькій області на 2013-2015 роки» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
і спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до 
рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2014  
№ 6-14/13 «Про затвердження комплексної Програми реалізації державної 
політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії 
торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків 
у Чернівецькій області на 2013-2015 роки», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді і спорту обласної 

державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до рішення 14-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2014 № 6-14/13 «Про 
затвердження комплексної Програми реалізації державної політики з питань 
сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій 
області на 2013-2015 роки» взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії 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 № 7/38 
 

20 листопада 2014 року м.Чернівці 
 

Про лист начальника управління 
молоді і спорту обласної державної 
адміністрації Вітовського Б.І. щодо 
фінансової підтримки місцевих 
осередків всеукраїнських 
фізкультурно-спортивних товариств та 
їх спортивних споруд 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
і спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. щодо фінансової 
підтримки місцевих осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних 
товариств та їх спортивних споруд, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді і спорту обласної 

державної адміністрації Вітовського Б.І. щодо фінансової підтримки місцевих 
осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств та їх спортивних 
споруд взяти до відома. 

2. Звернутися до Міністерства молоді та спорту України щодо 
неможливості передачі з Державного бюджету України до місцевих бюджетів 
видатків на фізичну культуру і спорт, а саме тих, що спрямовуються на 
фінансову підтримку обласних осередків всеукраїнських фізкультурно-
спортивних товариств та їх спортивних споруд, у зв’язку із обмеженістю 
коштів. 
 
 
 
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 № 8/38 
 

20 листопада 2014 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотань 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 
клопотань 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 № 9/38 
 

20 листопада 2014 року м.Чернівці 
 

Про пропозиції обласної 
державної адміністрації до 
плану роботи обласної 
ради на 2015 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про пропозиції обласної державної адміністрації до плану 
роботи обласної ради на 2015 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
пропозиції обласної державної адміністрації до плану роботи обласної ради на 
2015 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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