
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 45 
 

28 липня 2015 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; 
Дімітрюк Василь Степанович - член постійної комісії; 
Няйку Сергій Мірчович - член постійної комісії. 
 

Запрошені 
Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації; 
Куліш Володимир Іванович – перший заступник голови обласної 

державної адміністрації; 
Баб’юк Ігор Орестович - член регіональної робочої групи, директор 

регіонального Офісу реформ з питань впровадження реформ у сфері місцевого 
самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади 

Маковійчук Наталя Василівна – головний спеціаліст організаційного 
відділу виконавчого апарату обласної ради; 

Унгуряну Валерій Михайлович – начальник інформаційно-аналітичного 
відділу виконавчого апарату обласної. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
2. плану формування територій громад Чернівецької області.  
3. Про розгляд звернення управління культури обласної державної 

адміністрації щодо присвоєння ОКУ «Чернівецька обласна філармонія» імені 
видатного українського співака, народного артиста України, Героя України 
Дмитра Гнатюка. 

4. Про розгляд клопотання Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації щодо відміни та призначення іменної стипендії дітям 
сиротам від 01.07.15 № 01-23/1608. 

5. Про розгляд протокольного рішення Чернівецької обласної ради VІ 
скликання від 26.05.2015 № 23/31 щодо постійного відкритого поіменного 
голосування на сесіях обласної ради. 



6. 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.. 
 

1 Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік. 

Виступили: Ширінга П.О., Дімітрюк В.С., Няйку С.М. 
Вирішили:  

1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Чобана Ю.І. 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. 
 

2 Слухали: Інформацію члена регіональної робочої групи, директора 
регіонального Офісу реформ з питань впровадження реформ у сфері місцевого 
самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади 
Баб’юка І.О. про схвалення проекту перспективного плану формування 
територій громад Чернівецької області. 

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

Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання 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 голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики  
Гребенщикова В.О. про розгляд звернення управління культури обласної 
державної адміністрації щодо присвоєння ОКУ «Чернівецька обласна 
філармонія» імені видатного українського співака, народного артиста України, 
Героя України Дмитра Гнатюка. 

Виступили: Няйку С.М., Ширінга П.О., Дімітрюк В.С., Бауер М.Й. 
Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати відповідь ОКУ «Чернівецька обласна філармонія». 
3. Рекомендувати управлінню культури обласної державної 

адміністрації підготувати проект звернення щодо внесення змін до частини 2 
статті 3 ЗУ «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності 
імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних дат та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», подати матеріали відповідно до Регламенту обласної ради 
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VІ скликання та забезпечити розгляд зазначеного питання в належному 
порядку на сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

4 Слухали: 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. 

Виступили: Няйку С.М.  
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. 
 

5 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики  
Гребенщикова В.О. про розгляд протокольного рішення Чернівецької обласної 
ради VІ скликання від 26.05.2015 № 23/31 щодо постійного відкритого 
поіменного голосування на сесіях обласної ради. 

Виступили: Бауер М.Й., Дімітрюк В.С. 
Вирішили:  
Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

6 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. 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. 

Виступили: Няйку С.М., Дімітрюк В.С. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із висновком постійної профільної комісії обласної ради з 

питань приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області від 11 червня 2015 року (додається). 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
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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 № 1/45 
 

28 липня 2015 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2015 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до 
обласного бюджету на 2015 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Чобана Ю.І. 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 № 2/45 
 

28 липня 2015 року м.Чернівці 
 

Про схвалення проекту 
перспективного плану 
формування територій громад 
Чернівецької області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію члена регіональної робочої 
групи, директора регіонального Офісу реформ з питань впровадження реформ у 
сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів 
виконавчої влади Баб’юка І.О. про схвалення проекту перспективного плану 
формування територій громад Чернівецької області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання 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 № 3/45 
 

28 липня 2015 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення управління 
культури обласної державної 
адміністрації щодо присвоєння ОКУ 
«Чернівецька обласна філармонія» 
імені видатного українського співака, 
народного артиста України, Героя 
України Дмитра Гнатюка 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про розгляд звернення управління культури обласної 
державної адміністрації щодо присвоєння ОКУ «Чернівецька обласна 
філармонія» імені видатного українського співака, народного артиста України, 
Героя України Дмитра Гнатюка, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати відповідь ОКУ «Чернівецька обласна філармонія». 
3. Рекомендувати управлінню культури обласної державної 

адміністрації підготувати проект звернення щодо внесення змін до частини 2 
статті 3 ЗУ «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності 
імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних дат та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», подати матеріали відповідно до Регламенту обласної ради 
VІ скликання та забезпечити розгляд зазначеного питання в належному порядку 
на 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 № 4/45 
 

28 липня 2015 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотання 
Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації 
щодо відміни та призначення 
іменної стипендії дітям сиротам від 
01.07.15 № 01-23/1608 
 
 

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 № 5/45 
 

28 липня 2015 року м.Чернівці 
 

Про розгляд протокольного рішення 
Чернівецької обласної ради VІ 
скликання від 26.05.2015 № 23/31 щодо 
постійного відкритого поіменного 
голосування на сесіях обласної ради 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про розгляд протокольного рішення Чернівецької обласної 
ради VІ скликання від 26.05.2015 № 23/31 щодо постійного відкритого 
поіменного голосування на сесіях обласної ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію із зазначеного питання 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 № 6/45 
 

28 липня 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 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, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із висновком постійної профільної комісії обласної 

ради з питань приватизації та управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області від 11 червня 2015 року 
(додається). 
 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
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