
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 39 
 

17 грудня 2014 року       м. Чернівці, 
10.00          вул. Грушевського, 1 
 

Присутні  
Гребенщиков Володимир Олександрович – голова постійної комісії; 
Ширінга Петро Олександрович – заступник голови постійної комісії; 
Бауер Михайло Йозефович - член постійної комісії; 
Няйку Сергій Мірчович - член постійної комісії. 
 
Запрошені 
Курко Ярослав Степанович – перший заступник голови обласної ради; 
Мельник Руслан Васильович – депутат обласної ради; 
Дякова Анжела Анатоліївна – заступник директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації; 
Чобан Юрій Іванович - заступник директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації; 
Потурнак Богдан Михайлович – заступник директора Департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації; 
Яківчек Юлія Іванівна - начальник служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації; 
Раєвський Денис Олексійович – заступник начальника управління 

суспільних комунікацій обласної державної адміністрації; 
Гуцуляк Катерина Георгіївна – голова Сторожинецької районної ради; 
Фурніка Юрій Леонідович – заступник голови Сторожинецької районної 

державної адміністрації; 
Гакман Андрій Іванович – начальник управління освіти Сторожинецької 

районної державної адміністрації; 
Мельничук Наталія Георгіївна – голова батьківського комітету школи 

Великокучурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сторожинецького району; 
Григорчук Оксана Григорівна – голова батьківського комітету 10-А 

класу Великокучурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сторожинецького району; 
Мінтенко Сергій Георгійович - колишній директор Великокучурівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Сторожинецького району; 
Томінець Альона Костянтинівна – директор Великокучурівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів Сторожинецького району; 



Цуркан Марія Іванівна – заступник Великокучурівського сільського 
голови Сторожинецького району; 

Єленіч Марія Олександрівна – начальник юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради; 

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 розгляд звернення батьків учнів Великокучурівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Сторожинецького району (щодо захисту психічного та фізичного 
здоров’я дітей школи).  

2. Про призначення іменних стипендій обласної ради студентам 
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування на 2015 рік. 

3. Про виконання у 2013 році Регіональної програми «Вчитель» на 2013-
2022 роки. 

4. Про хід виконання Регіональної програми розвитку професійно-
технічної освіти у Чернівецькій області на 2012-2015 роки. 

5. Про виконання Комплексної програми «Шкільний автобус» на 2011-
2015 роки. 

6. Про стан профілактичної роботи з попередження дитячого 
травматизму. 

7. Про стан та перспективи розвитку позашкільної освіти в області. 
8. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
9. Про виконання у 2013 році Регіональної програми відзначення 

державних, релігійних та професійних свят, ювілейних, пам’ятних та 
знаменних дат, заохочення за заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення 
представницьких та інших заходів на 2011-2015 роки. 

10. Про виконання у 2013 році Комплексної програми забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки. 

11. Про виконання у 2013 році Регіональної програми запобігання 
дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в Чернівецькій області до 2016 
року. 

12. Про звернення Чернівецької обласної асоціації «Техноспорт» щодо 
розвитку спортивно-технічних видів спорту. 

13. Про звернення викладачів фізики Чернівецького ліцею №1 щодо 
внесення змін до способу і порядку проведення олімпіад з фізики. 

14. Про звернення директора Ярівського НВК Хотинського району 
Марка В.В. щодо внесення змін в документі «Атестаційний лист» замінити 
слово «лист» на «сертифікат». 
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15. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики на 2015 рік. 
 

1 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про звернення батьків учнів Великокучурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Сторожинецького району. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й., Ширінга П.О., Няйку С.М., 
Потурнак Б.М., Гуцуляк К.Г., Фурніка Ю.Л., Гакман А.І., Мельничук Н.Г., 
Григорчук О.Г., Мінтенко С.Г., Томінець А.К., Єленіч М.О., Курко Я.С., 
Мельник Р.В. 

Вирішили:  
1. Інформації із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надіслати текст звернення та всі документи до нього Департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації для прийняття рішення по суті. 
3. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації вирішити питання працевлаштування Ілку Л.Г. в м.Чернівці та за 
результатами розгляду поінформувати заявника та постійну комісію у 
визначений чинним законодавством термін. 

4. Рекомендувати Сторожинецькій районній державній адміністрації, 
Сторожинецькій районній раді провести загальні збори батьків учнів 
Великокучурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сторожинецького району та мешканців 
села для вирішення конфліктної ситуації, яка склалася в зазначеному 
навчальному закладі. 

5. Рекомендувати голові батьківського комітету Великокучурівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Сторожинецького району Мельничук Н.Г. проаналізувати 
доцільність проведення акції протесту 18 грудня 2014 року за адресою 
м.Чернівці, вул. Грушевського, 1. 

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

науки обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. про призначення 
іменних стипендій обласної ради студентам навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування на 
2015 рік. 

Виступили: Гребенщиков В.О. 
Вирішили:  

1. Інформацію заступника директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. про призначення іменних 
стипендій обласної ради студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 
з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування на 2015 рік 
взяти до відома. 

2. Підготувати та подати на підпис голові обласної ради розпорядження 
голови обласної ради з порушеного питання. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

 3 



3 Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. про виконання у 2013 
році Регіональної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й., Няйку С.М., Ширінга П.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію заступника директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. про виконання у 2013 році 
Регіональної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації дотримуватись визначеної кількості педагогічних працівників 
відзначених премією обласної державної адміністрації імені О.Поповича з 
нагоди Дня працівників освіти. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

4 Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. про хід виконання 
Регіональної програми розвитку професійно-технічної освіти у Чернівецькій 
області на 2012-2015 роки. 

Виступили: Бауер М.Й., Ширінга П.О., Гребенщиков В.О. 
Вирішили:  
Інформацію заступника директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Потурнака Б.М. про хід виконання Регіональної 
програми розвитку професійно-технічної освіти у Чернівецькій області на  
2012-2015 роки взяти до відома. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5 Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. про виконання 
Комплексної програми «Шкільний автобус» на 2011-2015 роки. 

Виступили: Няйку С.М., Бауер М.Й., Гребенщиков В.О. 
Вирішили:  
Інформацію заступника директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Потурнака Б.М. про виконання Комплексної програми 
«Шкільний автобус» на 2011-2015 роки взяти до відома. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

6 Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. про стан 
профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму. 

Виступили: Бауер М.Й., Гребенщиков В.О., Няйку С.М. 
Вирішили:  
Інформацію заступника директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Потурнака Б.М. про стан профілактичної роботи з 
попередження дитячого травматизму взяти до відома. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
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7 Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. про стан та 
перспективи розвитку позашкільної освіти в області. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й., Няйку С.М., Ширінга П.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію заступника директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. про стан та перспективи 
розвитку позашкільної освіти в області взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації вжити заходів щодо недопущення скорочення кількості дітей, 
охоплених позашкільною освітою. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

8 Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й., Ширінга П.О., Няйку С.М. 
Вирішили:  
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Дякової А.А. 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. 
 

9 Слухали: Інформацію заступника начальника управління 
суспільних комунікацій обласної державної адміністрації Раєвського Д.О. про 
виконання у 2013 році Регіональної програми відзначення державних, 
релігійних та професійних свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, 
заохочення за заслуги перед чернівецькою областю, здійснення 
представницьких та інших заходів на 2011-2015 роки. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й., Няйку С.М., Ширінга П.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію заступника начальника управління суспільних комунікацій 

обласної державної адміністрації Раєвського Д.О. про виконання у 2013 році 
Регіональної програми відзначення державних, релігійних та професійних свят, 
ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед 
чернівецькою областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2011-
2015 роки взяти до відома. 

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

10 Слухали: Інформацію начальника служби у справах дітей обласної 
державної адміністрації Яківчек Ю.І. про виконання у 2013 році Комплексної 
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програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й. 
Вирішили:  
Інформацію начальника служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації Яківчек Ю.І. про виконання у 2013 році Комплексної програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки взяти до відома. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

11 Слухали: Інформацію начальника служби у справах дітей обласної 
державної адміністрації Яківчек Ю.І. про виконання у 2013 році Регіональної 
програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в 
Чернівецькій області до 2016 року. 

Виступили: Бауер М.Й., Ширінга П.О. 
Вирішили:  
Інформацію начальника служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації Яківчек Ю.І. про виконання у 2013 році Регіональної програми 
запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в Чернівецькій 
області до 2016 року взяти до відома. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

12 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про звернення Чернівецької обласної асоціації «Техноспорт» щодо 
розвитку спортивно-технічних видів спорту. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надіслати текст звернення управлінню молоді та спорту обласної 

державної адміністрації для прийняття рішення по суті. 
3. За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та постійну 

комісію у визначений чинним законодавством термін. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

13 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про звернення викладачів фізики Чернівецького ліцею №1 щодо змін до 
способу і порядку проведення олімпіад з фізики. 

Виступили: Гребенщиков В.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надіслати текст звернення Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації для прийняття рішення по суті. 
3. За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та постійну 

комісію у визначений чинним законодавством термін. 
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Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

14 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про звернення директора Ярівського НВК Хотинського району Марка В.В. 
щодо внесення змін в документі «Атестаційний лист» замінити слово «лист» на 
«сертифікат». 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надіслати текст звернення Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації для прийняття рішення по суті. 
3. За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та постійну 

комісію у визначений чинним законодавством термін. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

15 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики на 2015 рік. 

Виступили: Гребенщиков В.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про план 
роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту 
та молодіжної політики на 2015 рік взяти до відома. 

2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики на 2015 рік. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
 
 
Заступник голови постійної комісії  П.Ширінга 
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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 № 1/39 
 

17 грудня 2014 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення батьків учнів 
Великокучурівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Сторожинецького району 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про звернення батьків учнів Великокучурівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Сторожинецького району, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надіслати текст звернення та всі документи до нього Департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації для прийняття рішення по суті. 
3. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації вирішити питання працевлаштування Ілку Л.Г. в м.Чернівці та за 
результатами розгляду поінформувати заявника та постійну комісію у 
визначений чинним законодавством термін. 

4. Рекомендувати Сторожинецькій районній державній адміністрації, 
Сторожинецькій районній раді провести загальні збори батьків учнів 
Великокучурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сторожинецького району та мешканців 
села для вирішення конфліктної ситуації, яка склалася в зазначеному 
навчальному закладі. 

5. Рекомендувати голові батьківського комітету Великокучурівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Сторожинецького району Мельничук Н.Г. проаналізувати 
доцільність проведення акції протесту 18 грудня 2014 року за адресою 
м.Чернівці, вул. Грушевського, 1. 
 
 
 
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 № 2/39 
 

17 грудня 2014 року м.Чернівці 
 

Про призначення іменних стипендій 
обласної ради студентам навчальних 
закладів І-ІV рівнів акредитації з числа 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування на 2015 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. 
про призначення іменних стипендій обласної ради студентам навчальних 
закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування на 2015 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. про призначення іменних 
стипендій обласної ради студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 
з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування на 2015 рік 
взяти до відома. 

2. Підготувати та подати на підпис голові обласної ради розпорядження 
голови обласної ради з порушеного питання. 
 
 
 
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 № 3/39 
 

17 грудня 2014 року м.Чернівці 
 

Про виконання у 2013 році 
Регіональної програми «Вчитель» на 
2013-2022 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. 
про виконання у 2013 році Регіональної програми «Вчитель» на 2013-2022 
роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. про виконання у 2013 році 
Регіональної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації дотримуватись визначеної кількості педагогічних працівників 
відзначених премією обласної державної адміністрації імені О.Поповича з 
нагоди Дня працівників освіти. 
 
 
 
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 № 4/39 
 

17 грудня 2014 року м.Чернівці 
 

Про хід виконання Регіональної 
програми розвитку професійно-
технічної освіти у Чернівецькій 
області на 2012-2015 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. 
про хід виконання Регіональної програми розвитку професійно-технічної освіти 
у Чернівецькій області на 2012-2015 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію заступника директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Потурнака Б.М. про хід виконання Регіональної 
програми розвитку професійно-технічної освіти у Чернівецькій області на  
2012-2015 роки взяти до відома. 
 
 
 
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 № 5/39 
 

17 грудня 2014 року м.Чернівці 
 

Про виконання Комплексної 
програми «Шкільний автобус» 
на 2011-2015 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. 
про виконання Комплексної програми «Шкільний автобус» на 2011-2015 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію заступника директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Потурнака Б.М. про виконання Комплексної програми 
«Шкільний автобус» на 2011-2015 роки взяти до відома. 
 
 
 
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 № 6/39 
 

17 грудня 2014 року м.Чернівці 
 

Про стан профілактичної 
роботи з попередження 
дитячого травматизму 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. 
про стан профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію заступника директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Потурнака Б.М. про стан профілактичної роботи з 
попередження дитячого травматизму взяти до відома. 
 
 
 
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 № 7/39 
 

17 грудня 2014 року м.Чернівці 
 

Про стан та перспективи 
розвитку позашкільної 
освіти в області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. 
про стан та перспективи розвитку позашкільної освіти в області, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. про стан та перспективи 
розвитку позашкільної освіти в області взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації вжити заходів щодо недопущення скорочення кількості дітей, 
охоплених позашкільною освітою. 
 
 
 
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 № 8/39 
 

17 грудня 2014 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Дякової А.А. про 
внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Дякової А.А. 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 № 9/39 
 

17 грудня 2014 року м.Чернівці 
 

Про виконання у 2013 році 
Регіональної програми відзначення 
державних, релігійних та 
професійних свят, ювілейних, 
пам’ятних та знаменних дат, 
заохочення за заслуги перед 
чернівецькою областю, здійснення 
представницьких та інших заходів 
на 2011-2015 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
управління суспільних комунікацій обласної державної адміністрації 
Раєвського Д.О. про виконання у 2013 році Регіональної програми відзначення 
державних, релігійних та професійних свят, ювілейних, пам’ятних та 
знаменних дат, заохочення за заслуги перед чернівецькою областю, здійснення 
представницьких та інших заходів на 2011-2015 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника начальника управління суспільних 

комунікацій обласної державної адміністрації Раєвського Д.О. про виконання у 
2013 році Регіональної програми відзначення державних, релігійних та 
професійних свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, заохочення за 
заслуги перед чернівецькою областю, здійснення представницьких та інших 
заходів на 2011-2015 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 № 10/39 
 

17 грудня 2014 року м.Чернівці 
 

Про виконання у 2013 році 
Комплексної програми забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх 
числа у Чернівецькій області на 2013-
2015 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах 
дітей обласної державної адміністрації Яківчек Ю.І. про виконання у 2013 році 
Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 
роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію начальника служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації Яківчек Ю.І. про виконання у 2013 році Комплексної програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки взяти до відома. 
 
 
 
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 № 11/39 
 

17 грудня 2014 року м.Чернівці 
 

Про виконання у 2013 році 
Регіональної програми запобігання 
дитячій бездоглядності та захисту 
прав дитини в Чернівецькій області 
до 2016 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах 
дітей обласної державної адміністрації Яківчек Ю.І. про виконання у 2013 році 
Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав 
дитини в Чернівецькій області до 2016 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію начальника служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації Яківчек Ю.І. про виконання у 2013 році Регіональної програми 
запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в Чернівецькій 
області до 2016 року взяти до відома. 
 
 
 
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 № 12/39 
 

17 грудня 2014 року м.Чернівці 
 

Про звернення Чернівецької 
обласної асоціації «Техноспорт» 
щодо розвитку спортивно-технічних 
видів спорту 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про звернення Чернівецької обласної асоціації 
«Техноспорт» щодо розвитку спортивно-технічних видів спорту, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надіслати текст звернення управлінню молоді та спорту обласної 

державної адміністрації для прийняття рішення по суті. 
3. За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та 

постійну комісію у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
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 № 13/39 
 

17 грудня 2014 року м.Чернівці 
 

Про звернення викладачів фізики 
Чернівецького ліцею №1 щодо змін 
до способу і порядку проведення 
олімпіад з фізики 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про звернення викладачів фізики Чернівецького ліцею №1 
щодо змін до способу і порядку проведення олімпіад з фізики, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надіслати текст звернення Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації для прийняття рішення по суті. 
3. За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та 

постійну комісію у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
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 № 14/39 
 

17 грудня 2014 року м.Чернівці 
 

Про звернення директора 
Ярівського НВК Хотинського 
району Марка В.В. щодо внесення 
змін в документі «Атестаційний 
лист» замінити слово «лист» на 
«сертифікат» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про звернення директора Ярівського НВК Хотинського 
району Марка В.В. щодо внесення змін в документі «Атестаційний лист» 
замінити слово «лист» на «сертифікат», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надіслати текст звернення Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації для прийняття рішення по суті. 
3. За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та 

постійну комісію у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
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 № 15/39 
 

17 грудня 2014 року м.Чернівці 
 

Про план роботи постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та 
молодіжної політики 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 план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 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 план 
роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту 
та молодіжної політики на 2015 рік взяти до відома. 

2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики на 2015 рік. 
 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
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