
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 1 
 

24 грудня 2015 року       м. Чернівці, 
10.00          вул. Грушевського, 1 
 

Присутні  
Гешко Іван Тарасович – голова постійної комісії; 
Костащук Іван Іванович – заступник голови постійної комісії; 
Масловська Світлана Тарасівна – секретар постійної комісії; 
Мітрік Степан Іванович - член постійної комісії; 
 

Запрошені 
Чобан Юрій Іванович – в.о. директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації; 
Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 

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

обласної державної адміністрації; 
Унгуряну Валерій Михайлович – начальник інформаційно-аналітичного 

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

відділу виконавчого апарату обласної ради. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про обрання заступника голови постійної комісії. 
2. Про обрання секретаря постійної комісії. 
3. Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2015 року. 
4. Про обласний бюджет на 2016 рік. 
5. Про виконання комплексної Програми реалізації державної політики з 

питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі 
людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у 
Чернівецькій області на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням ХІV сесії 
обласної ради VI скликання від 14 березня 2013 р. № 6-14/13 за 2013-2015 роки. 

6. Про затвердження Комплексної програми молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 2016-2020 роки. 

7. Про затвердження Комплексної програми оздоровлення та відпочинку 
дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки. 

8. Про розгляд листа Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму. 



9. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики на 2016 рік. 
 

1 Слухали: Інформацію голови постійної комісії Гешка І.Т. щодо 
кандидатури заступника голови постійної комісії. 

Виступили: Масловська С.Т. 
Вирішили:  
Обрати заступником голови постійної комісії обласної ради з питань 

освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Костащука Івана 
Івановича. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2 Слухали: Інформацію голови постійної комісії Гешка І.Т. щодо 
кандидатури секретаря постійної комісії. 

Виступили: Костащук І.І. 
Вирішили:  
Обрати секретарем постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Масловську Світлану 
Тарасівну. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

3 Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного 
бюджету за 9 місяців 2015 року. 

Виступили: Масловська С.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили:  
1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2015 
року взяти до відома. 

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

4 Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про обласний бюджет на 2016 
рік. 

Виступили: Масловська С.Т., Костащук І.І., Гешко І.Т. 
При обговоренні питання одноголосно вирішили на чергове засідання 

постійної комісії запросити директора КЗ «Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області» Біляніна Г.І. та обговорити питання 
оптимізації і покращення роботи вищезгаданої установи. 

Вирішили:  
1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Чобана Ю.І. про обласний бюджет на 2016 рік взяти до 
відома. 

2.Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації, в межах наявного ресурсу, внести зміни до обласного бюджету, 
збільшивши фінансування: 
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2.1. на оздоровлення дітей на суму 1500 тис.грн.; 
2.2. штатної збірної команди резервного виду спорту на 338,9 тис.грн.; 
2.3. іменних стипендій обласної державної адміністрації для кращих 

спортсменів області на 258,2 тис.грн. 
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 

розгляд чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

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

Виступили: Масловська С.Т., Костащук І.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 
державної адміністрації Вітовського Б.І. про виконання комплексної Програми 
реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та 
відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій області на 2013-2015 роки, 
затвердженої рішенням ХІV сесії обласної ради VI скликання від 14 березня 
2013 р. № 6-14/13 за 2013-2015 роки взяти до відома. 

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

6 Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про затвердження 
Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-
2020 роки. 

Виступили: Масловська С.Т. 
Вирішили:  

1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 
державної адміністрації Вітовського Б.І. про затвердження Комплексної 
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки взяти 
до відома. 

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

7 Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про затвердження 
Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області 
на 2016-2020 роки. 

Виступили: Костащук І.І. 

 3 



Вирішили:  
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Вітовського Б.І. про затвердження Комплексної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 
роки взяти до відома. 

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

8 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешки І.Т. про 
розгляд листа Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної 
політики, спорту та туризму щодо фінансової підтримки фізкультурно-
спортивних товариств. 

Виступили: Вітовський Б.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешки І.Т. про розгляд листа 
Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту 
та туризму взяти до відома. 

2. Надіслати для розгляду та відповідного реагування управлінню 
молоді та спорту обласної державної адміністрації вищезазначений лист 
Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту 
та туризму. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

9 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешки І.Т. про 
план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики на 2016 рік. 

Виступили: Масловська С.Т., Костащук І.І., Мітрік С.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешки І.Т. про план роботи 
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та 
молодіжної політики на 2016 рік взяти до відома. 

2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики на 2016 рік (додається). 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 
Секретар постійної комісії С.Масловська 
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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 № 1/1 
 

24 грудня 2015 року м.Чернівці 
 

Про обрання заступника 
голови постійної комісії  
 
 

Заслухавши пропозицію голови постійної комісії Гешка І.Т. щодо 
кандидатури заступника голови постійної комісії, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

Обрати заступником голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Костащука Івана 
Івановича. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 2/1 
 

24 грудня 2015 року м.Чернівці 
 

Про обрання секретаря 
постійної комісії  
 
 

Заслухавши пропозицію голови постійної комісії Гешка І.Т. щодо 
кандидатури секретаря постійної комісії, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

Обрати секретарем постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Масловську Світлану 
Тарасівну. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 3/1 
 

24 грудня 2015 року м.Чернівці 
 

Про виконання обласного 
бюджету за 9 місяців 2015 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання 
обласного бюджету за 9 місяців 2015 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного бюджету за 9 
місяців 2015 року взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 4/1 
 

24 грудня 2015 року м.Чернівці 
 

Про обласний бюджет 
на 2016 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про обласний бюджет на 
2016 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Чобана Ю.І. про обласний бюджет на 2016 рік взяти до 
відома. 

2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації, в межах наявного ресурсу, внести зміни до обласного бюджету, 
збільшивши фінансування: 

2.1. на оздоровлення дітей на суму 1500 тис.грн.; 
2.2. штатної збірної команди резервного виду спорту на 338,9 тис.грн.; 
2.3. іменних стипендій обласної державної адміністрації для кращих 

спортсменів області на 258,2 тис.грн. 
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 

розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 5/1 
 

24 грудня 2015 року м.Чернівці 
 

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

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

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 
державної адміністрації Вітовського Б.І. про виконання комплексної Програми 
реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та 
відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій області на 2013-2015 роки, 
затвердженої рішенням ХІV сесії обласної ради VI скликання від 14 березня 
2013 р. № 6-14/13 за 2013-2015 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 6/1 
 

24 грудня 2015 року м.Чернівці 
 

Про затвердження 
Комплексної програми 
молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 
2016-2020 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про затвердження 
Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-
2020 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 
державної адміністрації Вітовського Б.І. про затвердження Комплексної 
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки взяти 
до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 7/1 
 

24 грудня 2015 року м.Чернівці 
 

Про затвердження 
Комплексної програми 
оздоровлення та відпочинку 
дітей Чернівецької області на 
2016-2020 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про затвердження 
Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області 
на 2016-2020 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 
державної адміністрації Вітовського Б.І. про затвердження Комплексної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 
роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 8/1 
 

24 грудня 2015 року м.Чернівці 
 

Про розгляд листа Комітету 
Верховної Ради України з питань 
сім’ї, молодіжної політики, спорту 
та туризму 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гешки І.Т. про розгляд листа Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму щодо фінансової підтримки 
фізкультурно-спортивних товариств, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешки І.Т. про розгляд листа 
Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту 
та туризму взяти до відома. 

2. Надіслати для розгляду та відповідного реагування управлінню 
молоді та спорту обласної державної адміністрації вищезазначений лист 
Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту 
та туризму.  
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 9/1 
 

24 грудня 2015 року м.Чернівці 
 

Про план роботи постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та 
молодіжної політики на 2016 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гешки І.Т. про план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики на 2016 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешки І.Т. про план роботи 
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та 
молодіжної політики на 2016 рік взяти до відома. 

2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики на 2016 рік (додається). 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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