
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 41 
 

19 березня 2015 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; 
Няйку Сергій Мірчович - член постійної комісії. 
 

Запрошені 
Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна –директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації; 
Сідляр Ігор Анатолійович – в.о. директора Департаменту економічного 

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

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

державної адміністрації; 
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 

обласної державної адміністрації; 
Раєвський Денис Олексійович – заступник начальника управління 

суспільних комунікацій обласної державної адміністрації; 
Гришин-Грищук Ольга Богданівна – директор обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
Олексюк Ірина Василівна – заступник начальника юридичного відділу 

виконавчого апарату обласної ради; 
Кирилюк Марія Василівна – директор КЗ «Карапчівська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат»; 
Представники трудового колективу; 
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 звернення трудового колективу КЗ «Карапчівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат» щодо звільнення директора школи. 

2. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області на 2015 рік. 

3. Про виконання обласного бюджету за 2014 рік. 
4. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
5. Про виконання комплексної Програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Чернівецької області на 2011-2015 роки за 2014 рік. 
6. Про виконання Регіональної обласної програми підтримки 

національно-культурних товариств Чернівецької області та української 
діаспори на 2013-2015 роки у 2014 році. 

7. Про виконання Програми розвитку соціальних послуг для сімей, дітей 
та молоді в Чернівецькій області на 2012-2016 роки за 2014 рік. 

8. Про затвердження Комплексної програми забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у 
Чернівецькій області на 2013-2015 роки в новій редакції.  

9. Про лист Служби у справах дітей обласної державної адміністрації від 
20.01.2015 № 01-23/92. 

10. Про присвоєння звання Почесний громадян Буковини. 
11. Про розгляд клопотання Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації щодо відміни іменної стипендії дітям сиротам від 
24.02.15 № 01-23/430. 

12. Про передачу на баланс Берегометської селищної ради Вижницького 
району дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Юність». 

13. Про лист Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо фінансування Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області. 

14. Про лист Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
щодо фінансової підтримки місцевих осередків всеукраїнських фізкультурно-
спортивних товариств та їх спортивних споруд. 

15. Про лист Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики та 
спорту від 04.02.2015 № 04-33/15-133 (22349). 

16. Про лист управління культури обласної державної адміністрації від 
15.02.2015 № 01/14-64 щодо відсутності фінансування заходів Комплексної 
програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької 
області на 2013-2017 роки у 2014 році. 

17. Про лист Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області щодо скорення штатних одиниць методичних кабінет області. 

18. Про клопотання Сторожинецької районної ради щодо передачі із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір» у 
спільну власність територіальних громад сіл, селища, міста Сторожинецького 
району Чернівецької області. 
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19. Про керівництво Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області. 

20. Про звернення Кіцманської районної ради щодо вирішення питання 
харчування дітей у начальних закладах. 
 

1 Слухали: Інформацію директора КЗ «Карапчівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат» Кирилюк М.В., директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про звернення 
трудового колективу КЗ «Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат» щодо звільнення директора школи. 

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

Вирішили:  
1. Інформації із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Врахувати думку колективу при розгляді клопотання Департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації з порушеного питання. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2 Слухали: в.о. директора Департаменту економічного розвитку 
обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2015 рік. 

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

1. Інформацію в.о. директора Департаменту економічного розвитку 
обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області 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. 
 

3 Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання обласного 
бюджету за 2014 рік. 

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

1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання обласного бюджету за 2014 
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 директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік. 

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

адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін до обласного бюджету 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. 
 

5 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 2014 рік. 

Виступили: Бауер М.Й., Гребенщиков В.О. 
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 2014 рік взяти до відома. 

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

6 Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 
державної адміністрації Китайгородської В. М. про виконання Регіональної 
обласної програми підтримки національно-культурних товариств Чернівецької 
області та української діаспори на 2013-2015 роки у 2014 році. 

Виступили: Бауер М.Й., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Китайгородської В. М. про виконання Регіональної обласної 
програми підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області 
та української діаспори на 2013-2015 роки у 2014 році 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 директора обласного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Гришин-Грищук О. Б. про виконання Програми 
розвитку соціальних послуг для сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області 
на 2012-2016 роки за 2014 рік. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й., Няйку С.М. 
Вирішили:  
1. Інформацію директора обласного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Гришин-Грищук О. Б. про виконання Програми розвитку 
соціальних послуг для сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 2012-
2016 роки за 2014 рік взяти до відома. 
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2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

8 Слухали: Інформацію начальника Служби у справах дітей обласної 
державної адміністрації Яківчек Ю.І. про затвердження Комплексної програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки в новій редакції. 

Виступили: Бауер М.Й., Няйку С.М., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
1. Інформацію начальника Служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації Яківчек Ю.І. про затвердження Комплексної програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки в новій редакції 
взяти до відома. 

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

3. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2015 рік передбачити 
200 тис. грн. на капітальний ремонт (реконструкцію) житла, що знаходиться у 
власності дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, для 
реалізації заходів вищезазначеної Комплексної програми. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

9 Слухали: Інформацію начальника Служби у справах дітей обласної 
державної адміністрації Яківчек Ю.І. щодо притулків для дітей, які 
утримуються за рахунок коштів обласного бюджету. 

Виступили: Бауер М.Й. 
Вирішили:  
Інформацію начальника Служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації Яківчек Ю.І. щодо притулків для дітей, які утримуються за 
рахунок коштів обласного бюджету взяти до відома. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

10 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики  
Гребенщикова В.О. про присвоєння звання Почесний громадян Буковини. 

Виступили:  Няйку С.М., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
присвоєння звання Почесний громадян Буковини взяти до відома. 

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

11 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики  
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Гребенщикова В.О. про клопотання Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації щодо відміни та призначення іменної стипендії дітям 
сиротам. 

Виступили: Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
1 Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
щодо відміни та призначення іменної стипендії дітям сиротам взяти до відома. 

2. Підготувати та подати на підпис голові обласної ради розпорядження 
голови обласної ради з порушеного питання. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

12 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики  
Гребенщикова В.О. стосовно клопотання Вижницької районної державної 
адміністрації Чернівецької області та Берегометської селищної ради 
Вижницького району Чернівецької області про передачу на баланс 
Берегометської селищної ради Вижницького району дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку «Юність». 

Виступили:  Няйку С.М., Смолдирева Т.П., Бауер М.Й. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати заявникам звернутися до Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації для розгляду питання по суті, оскільки 
зазначене питання не відноситься до компетенції постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики, у зв’язку 
з тим, що дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Юність» є об’єктом 
державної форми власності. 
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 лист Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо фінансування Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області. 

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

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про лист 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо 
фінансування Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області взяти до відома. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

14 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики  
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Гребенщикова В.О. про лист Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації щодо фінансової підтримки місцевих осередків всеукраїнських 
фізкультурно-спортивних товариств та їх спортивних споруд. 

Виступили: Няйку С.М., Бауер М.Й. 
Вирішили:  
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про лист 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо фінансової 
підтримки місцевих осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних 
товариств та їх спортивних споруд взяти до відома. 
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 лист Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики 
та спорту від 04.02.2015 № 04-33/15-133 (22349). 

Виступили: Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про лист 
Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики та спорту від 04.02.2015 № 
04-33/15-133 (22349) взяти до відома. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

16 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики  
Гребенщикова В.О. про лист управління культури обласної державної 
адміністрації від 15.02.2015 № 01/14-64 щодо відсутності фінансування заходів 
Комплексної програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини 
Чернівецької області на 2013-2017 роки у 2014 році. 

Виступили: Бауер М.Й. 
Вирішили:  
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про лист 
управління культури обласної державної адміністрації від 15.02.2015 № 01/14-
64 щодо відсутності фінансування заходів Комплексної програми охорони та 
збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2013-2017 
роки у 2014 році взяти до відома. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

17 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики  
Гребенщикова В.О. про лист Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області щодо скорення штатних одиниць методичних кабінет 
області. 

Виступили: Бауер М.Й., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
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1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про лист 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області щодо 
скорення штатних одиниць методичних кабінет області взяти до відома. 

2. Надіслати лист Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації та районним радам для прийняття рішення по суті. 

3. За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та 
постійну комісію у визначений чинним законодавством термін. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

18 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики  
Гребенщикова В.О. про передачу із спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області комунального обласного позашкільного оздоровчого 
закладу «Перлина гір» у спільну власність територіальних громад сіл, селища, 
міста Сторожинецького району Чернівецької області. 

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

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

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір» у 
спільну власність територіальних громад сіл, селища, міста Сторожинецького 
району Чернівецької області взяти до відома. 

2. Після закінчення роботи комісії, яка створена розпорядженням голови 
обласної ради від 23.12.2014 № 263 «Про створення комісії щодо доцільності 
функціонування комунальних обласних позашкільних оздоровчих закладів 
«Перлина гір» і «Буковинка» та позашкільного оздоровчо-виховного закладу 
«Лунка», як окремих структур, які знаходяться на території Чернівецької 
області», повернутися до розгляду зазначеного питання. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

19 Слухали: Інформації директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М., директора КЗ «Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області»  
Біляніна Г.І. та беручи до уваги виступ заступника начальника юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради Олексюк І.В. щодо висловлених у 
клопотаннях зауважень до директора закладу. 

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

Вирішили:  
1. Інформації із порушених питань взяти до відома. 
2. Взяти до уваги, що в межах компетенції обласної ради відповідно 

до частини 2 статті 42 Закону України «Про вищу освіту» розпорядженням 
голови від 06.03.2015 № 29 оголошено конкурс на заміщення посади директора 
КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області». 
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3. Розгляд клопотань Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо призначення в.о. керівника вищезазначеного закладу та 
притягнення до відповідальності директора КЗ «Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області» Біляніна Г.І. залишити без розгляду. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

20 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики  
Гребенщикова В.О. про звернення Кіцманської районної ради щодо вирішення 
питання харчування дітей у начальних закладах. 

Виступили: Няйку С.М., Бауер М.Й., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
звернення Кіцманської районної ради щодо вирішення питання харчування 
дітей у начальних закладах взяти до відома. 

2. Надіслати лист 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. 
 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 

 
 
Секретар 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 № 1/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про звернення трудового 
колективу КЗ «Карапчівська 
спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат» щодо звільнення 
директора школи 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформації директора КЗ «Карапчівська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Кирилюк М.В., директора 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. 
про звернення трудового колективу КЗ «Карапчівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат» щодо звільнення директора школи, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Врахувати думку колективу при розгляді клопотання Департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації 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 № 2/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про Програму економічного і 
соціального розвитку 
Чернівецької області на 2015 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про 
Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2015 
рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту економічного розвитку 

обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області 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 
 
 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 3/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про виконання обласного 
бюджету за 2014 рік  
 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання обласного бюджету за 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 № 4/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2015 рік  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення 
змін до обласного бюджету на 2015 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін до обласного бюджету 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 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 5/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про виконання комплексної 
Програми розвитку 
інформаційної та видавничої 
галузей Чернівецької області на 
2011-2015 роки за 2014 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 2014 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 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 № 6/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про виконання Регіональної 
обласної програми підтримки 
національно-культурних товариств 
Чернівецької області та 
української діаспори на 2013-2015 
роки у 2014 році 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Китайгородської В. М. про 
виконання Регіональної обласної програми підтримки національно-культурних 
товариств Чернівецької області та української діаспори на 2013-2015 роки у 
2014 році, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Китайгородської В. М. про виконання Регіональної обласної 
програми підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області та 
української діаспори на 2013-2015 роки у 2014 році 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 № 7/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про виконання Програми розвитку 
соціальних послуг для сімей, дітей 
та молоді в Чернівецькій області на 
2012-2016 роки за 2014 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Гришин-Грищук О. Б. про 
виконання Програми розвитку соціальних послуг для сімей, дітей та молоді в 
Чернівецькій області на 2012-2016 роки за 2014 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора обласного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Гришин-Грищук О. Б. про виконання Програми розвитку 
соціальних послуг для сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 2012-
2016 роки за 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 № 8/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

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

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

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника Служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації Яківчек Ю.І. про затвердження Комплексної програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки в новій редакції 
взяти до відома. 

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

3. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2015 рік передбачити 
200 тис. грн. на капітальний ремонт (реконструкцію) житла, що знаходиться у 
власності дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, для 
реалізації заходів вищезазначеної Комплексної програми. 
 
 
 
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 № 9/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про лист Служби у справах дітей 
обласної державної адміністрації 
від 20.01.2015 № 01-23/92 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Служби у справах 
дітей обласної державної адміністрації Яківчек Ю.І. щодо притулків для дітей, 
які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію начальника Служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації Яківчек Ю.І. щодо притулків для дітей, які утримуються за 
рахунок коштів обласного бюджету 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 № 10/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про присвоєння звання Почесний 
громадян Буковини 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про присвоєння звання Почесний громадян Буковини, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
присвоєння звання Почесний громадян Буковини 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 № 11/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотань 
Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації 
щодо відміни та призначення 
іменної стипендії дітям сиротам від 
24.02.15 № 01-23/430 та від 13.03.2015 
№ 01-23/600 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про клопотання Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації щодо відміни та призначення іменної стипендії дітям 
сиротам, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо 
відміни та призначення іменної стипендії дітям сиротам 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 № 12/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про передачу на баланс 
Берегометської селищної ради 
Вижницького району дитячий 
заклад оздоровлення та відпочинку 
«Юність» 
 
 

Розглянувши клопотання Вижницької районної державної адміністрації 
Чернівецької області та Берегометської селищної ради Вижницького району 
Чернівецької області про передачу на баланс Берегометської селищної ради 
Вижницького району дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Юність», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати заявникам звернутися до Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації для розгляду питання по суті, оскільки 
зазначене питання не відноситься до компетенції постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики, у зв’язку 
з тим, що дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Юність» є об’єктом 
державної форми власності. 
 
 
 
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 № 13/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про лист Департаменту освіти і 
науки обласної державної 
адміністрації щодо фінансування 
Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької 
області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про лист Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо фінансування Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про лист 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо 
фінансування Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області 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 № 14/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про лист Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації 
щодо фінансової підтримки 
місцевих осередків всеукраїнських 
фізкультурно-спортивних 
товариств та їх спортивних споруд 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про лист Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації щодо фінансової підтримки місцевих осередків всеукраїнських 
фізкультурно-спортивних товариств та їх спортивних споруд, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про лист 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо фінансової 
підтримки місцевих осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних 
товариств та їх спортивних споруд 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 № 15/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про лист Комітету ВРУ з питань 
сім’ї, молодіжної політики та 
спорту від 04.02.2015 № 04-33/15-
133 (22349) 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про лист Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики 
та спорту від 04.02.2015 № 04-33/15-133 (22349), постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про лист 
Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики та спорту від 04.02.2015 № 
04-33/15-133 (22349) 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 № 16/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про лист управління культури обласної 
державної адміністрації від 15.02.2015 № 01/14-64 
щодо відсутності фінансування заходів 
Комплексної програми охорони та збереження 
об’єктів культурної спадщини Чернівецької 
області на 2013-2017 роки у 2014 році 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про лист управління культури обласної державної 
адміністрації від 15.02.2015 № 01/14-64 щодо відсутності фінансування заходів 
Комплексної програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини 
Чернівецької області на 2013-2017 роки у 2014 році, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про лист 
управління культури обласної державної адміністрації від 15.02.2015 № 01/14-
64 щодо відсутності фінансування заходів Комплексної програми охорони та 
збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2013-2017 
роки у 2014 році 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 № 17/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про лист Інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області щодо 
скорення штатних одиниць 
методичних кабінет області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про лист Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області щодо скорення штатних одиниць методичних кабінет 
області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про лист 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області щодо 
скорення штатних одиниць методичних кабінет області взяти до відома. 

2. Надіслати лист Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації та районним радам 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 № 18/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про клопотання Сторожинецької районної ради 
щодо передачі із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області комунального 
обласного позашкільного оздоровчого закладу 
«Перлина гір» у спільну власність територіальних 
громад сіл, селища, міста Сторожинецького 
району Чернівецької області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про передачу із спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області комунального обласного позашкільного оздоровчого 
закладу «Перлина гір» у спільну власність територіальних громад сіл, селища, 
міста Сторожинецького району Чернівецької області, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір» у 
спільну власність територіальних громад сіл, селища, міста Сторожинецького 
району Чернівецької області взяти до відома. 

2. Після закінчення роботи комісії, яка створена розпорядженням 
голови обласної ради від 23.12.2014 № 263 «Про створення комісії щодо 
доцільності функціонування комунальних обласних позашкільних оздоровчих 
закладів «Перлина гір» і «Буковинка» та позашкільного оздоровчо-виховного 
закладу «Лунка», як окремих структур, які знаходяться на території 
Чернівецької області», повернутися до розгляду зазначеного 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 № 19/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотань Департаменту 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо звільнення директора 
КЗ «Інститут післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області», притягнення 
його до дисциплінарної відповідальності та 
призначення в.о. директора 
 

Заслухавши та обговоривши інформації директора Департаменту освіти 
і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М., директора КЗ 
«Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області»  
Біляніна Г.І. та беручи до уваги виступ заступника начальника юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради Олексюк І.В. щодо висловлених у 
клопотаннях зауважень до директора закладу, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформації із порушених питань взяти до відома. 
2. Взяти до уваги, що в межах компетенції обласної ради відповідно 

до частини 2 статті 42 Закону України «Про вищу освіту» розпорядженням 
голови від 06.03.2015 № 29 оголошено конкурс на заміщення посади директора 
КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області». 

3. Розгляд клопотань Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо призначення в.о. керівника вищезазначеного закладу та 
притягнення до відповідальності директора КЗ «Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області» Біляніна Г.І. залишити без розгляду. 
 
 
 
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 № 20/41 
 

19 березня 2015 року м.Чернівці 
 

Про звернення Кіцманської 
районної ради щодо вирішення 
питання харчування дітей у 
начальних закладах 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про звернення Кіцманської районної ради щодо вирішення 
питання харчування дітей у начальних закладах, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
звернення Кіцманської районної ради щодо вирішення питання харчування 
дітей у начальних закладах взяти до відома. 

2. Надіслати лист 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 
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