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

спорту та молодіжної політики 
 

ПОГОДЖЕНО 

Голова обласної ради 
 

__________________ 

 І. Шилепницький 
 

ПЛАН РОБОТИ 
постійної комісії обласної ради  

з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики  

на 2010 рік 
 

Питання, що пропонуються до розгляду  

на пленарних засіданнях сесії обласної ради 

І-й квартал 

1. Про продовження дії Програми підтримки національно-культурних 

товариств, етнічних громад Чернівецької області та української діаспори на 

2007-2009 роки на період до 2012 року 
Управління з питань внутрішньої політики 

обласної державної адміністрації (Пазяк І.В.) 
 

ІІ-й квартал 

1. Про внесення змін до Комплексної Програми розбудови обласної 

державної телевізійної мережі та мережі радіостанції "Буковина" в Чернівецькій 

області на 2004-2008 р.р. з продовженням Програми на 2009-2012 рр. 
Управління інформації та зв'язків з громадськістю 
обласної державної адміністрації (Онуфрик Б.С.) 

 

2. Про організацію харчування дітей у загальноосвітніх школах області. 
Головне управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації (Деркач Б.Є.) 

 

3. Про стан підготовки до оздоровчої кампанії влітку 2010 року. 
Головне управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації (Деркач Б.Є.) 

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної  
державної адміністрації (Білогорка А.М.) 

 

ІІІ-й квартал 

1. Про хід виконання Комплексної Програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Чернівецької області на 2005-2010 роки 
Управління інформації та зв'язків з громадськістю  

обласної державної адміністрації (Онуфрик Б.С.) 
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2. Про хід виконання Комплексної програми подолання дитячої 

безпритульності і бездоглядності в Чернівецькій області на період до 2010 року. 
Служба у справах дітей 

 обласної державної адміністрації (Яківчек Ю.І.) 

 

Перелік питань, що плануються для розгляду  

на засіданнях постійної комісії обласної ради 
 

І-й квартал 

1. Про хід виконання Регіональної програми розвитку фізичної культури 

і спорту на 2007-2012 роки (11.10.07. №245-15/07) 
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної  

державної адміністрації (Білогорка А.М.) 

 

ІІ-й квартал 

1. Про хід виконання регіональної науково-дослідної Програми 

"Буковинські студії – V" 
Головне управління освіти і науки обласної  

державної адміністрації (Деркач Б.Є.) 

 

ІІІ-й квартал 

1. Про хід виконання регіональної комплексної Програми забезпечення 

молоді житлом в Чернівецькій області на 2007-2012 роки. 
Чернівецьке регіональне управління Державної  

спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння  

молодіжному житловому будівництву"  

 

2. Про підсумки літнього оздоровлення дітей. 
Головне управління освіти і науки обласної  

державної адміністрації (Деркач Б.Є.) 

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної  

державної адміністрації (Білогорка А.М.) 

 

3. Про стан підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий 

період 2010/2011 навчального року. 
Головне управління освіти і науки обласної  

державної адміністрації (Деркач Б.Є.) 

 

4. Про підготовку до проведення щорічного, постійно-діючого 

Міжнародного фестивалю національних культур "Букова віть" 
Віце президент,  

Голова Українського Комітету Пілат І.В. 

 

ІV-й квартал 

1. Про хід виконання Комплексної програми збереження та 

використання об'єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2007-2010 

роки (V скликання №3-10/07 від 22.02.07.) 
Головне управління регіонального розвитку архітектури 

 та інфраструктури обласної державної адміністрації (в.о. Русу Л.І.)  

 

2. Про хід виконання обласної комплексної Програми "Вчитель". 
Головне управління освіти і науки обласної  

державної адміністрації (Деркач Б.Є.) 
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3. Про хід виконання Комплексної програми розвитку культури до 

2010 року. 
Управління культури і туризму обласної  

державної адміністрації (Брижак П.М.) 

 

4. Про хід виконання Комплексної програми поліпшення 

кінообслуговування населення Чернівецької області на 2007-2011 роки. 
Управління культури і туризму обласної  

державної адміністрації (Брижак П.М.) 

 

5. Про хід виконання Програми впровадження гендерної рівності, 

підтримки сім'ї та протидії торгівлі людьми в Чернівецькій області.  

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної  

державної адміністрації (Білогорка А.М.) 

 

6. Про хід виконання Регіональної програми протидії корупції в 

органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Чернівецької області на 

2008-2010 роки. 
Відділ взаємодії з правоохоронними органами  

та оборонної роботи обласної  

державної адміністрації (Олексюк Д.Г.) 

 

7. Про стан справ у виданні "Книга пам'яті України". 
 Управління інформації та зв'язків з громадськістю  

обласної державної адміністрації (Онуфрик Б.С.) 

 

8. Про план роботи постійної комісії на 2011 рік. 
Постійна комісія з питань освіти, науки, 

 культури, спорту та молодіжної політики (Киналь О.В.) 

 

Тематика виїзних засідань комісії 

 

1. Стан справ у окремих школах-інтернатах області. 

2. Стан збереження пам'яток культурної спадщини області. 

3. Стан справ у літніх таборах області. 

 

 

 

Заступник голови постійної комісії  С.Добржанський 


