
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 3 
 

3 лютого 2016 року       м. Чернівці, 
12.00          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 
Маковецька Інга Степанівна – перший заступник голови обласної ради; 
Мельничук Віталій Кузьмич - заступник голови обласної ради; 
Волошенюк Марина Віталіївна – депутат обласної ради; 
Шаров Олег Ігорович – директор Департаменту вищої освіти 

Міністерства освіти і науки України; 
Прядко Володимир Васильович – ректор Буковинського державного 

фінансово-економічного університету; 
Марич Максим Григорович – проректор з науково-педагогічної та 

навчально-методичної роботи Буковинського державного фінансово-
економічного університету; 

Кармалюк Сергій Павлович – проректор з гуманітарних освіти і 
виховання Буковинського державного фінансово-економічного університету; 

Дранович Михайло Петрович – голова профкому Буковинського 
державного фінансово-економічного університету; 

Мандрик Марія Вікторівна – доцент кафедри соціальної роботи та 
кадрової політики Буковинського державного фінансово-економічного 
університету, доктор історичних наук; 

Казимирчук Богдан – голова студентського парламенту Буковинського 
державного фінансово-економічного університету; 

Вербовецька Христина – голова профкому від студентів Буковинського 
державного фінансово-економічного університету; 

Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного 
розвитку обласної державної адміністрації; 

Слепинюк Олена Ярославівна – заступник директора Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації; 

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



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

Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
обласної державної адміністрації; 

Романко Тарас Богданович – начальник управління суспільних 
комунікацій обласної державної адміністрації; 

Житарюк Наталія Вікторівна – заступник начальника інформаційно-
аналітичного відділу виконавчого апарату обласної ради; 

ТОВ «Чернівецький промінь»; 
Маковійчук Наталя Василівна – головний спеціаліст організаційного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про ситуацію яка склалася довкола приєднання Буковинського 
державного фінансово-економічного університету до Чернівецького 
національного університету ім.Ю.Федьковича. 

2. Про План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року. 

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

4. Про затвердження Регіональної програми підтримки національно-
культурних товариств Чернівецької області та української діаспори на 2016-
2018 роки. 

5. Про затвердження Регіональної програми забезпечення інформаційних 
потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, 
місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 
роки. 

6. Про повторний розгляд проекту рішення «Про реорганізацію 
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір» 
шляхом приєднання до комунального закладу «Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді». 

7. Про проект рішення «Про встановлення іменних стипендій студентам 
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт 
один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, позбавлених батьківського 
піклування». 

8. Про призначення іменних стипендій Чернівецької обласної ради 
студентам начальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування у 2016 році. 

9. Про розгляд звернення депутатів Заставнівської міської ради щодо 
виділення коштів з обласного бюджету на спів фінансування ремонту підлоги 
спортзалу Заставнівської ДЮСШ. 
 

1 Слухали: Інформації голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешки І.Т., 
ректора БДФЕУ Прядка В.В., директора Департаменту вищої освіти 
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Міністерства освіти і науки України Шарова О.І., директора Департаменту 
освіти і науки ОДА Палійчук О.М., перший заступник голови обласної ради 
Маковецька І.С., заступник голови обласної ради Мельничук В.К. про 
ситуацію, яка склалася довкола приєднання Буковинського державного 
фінансово-економічного університету до Чернівецького національного 
університету ім.Ю.Федьковича. 

Виступили: Маковецька І.С. Мельничук В.К. Прядко В.В., Шаров О.І., 
Палійчук О.М., Марич М.Г., Кармалюк С.П., Б. Казимирчук, Х. Вербовецька, 
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 ситуацію, яка 
склалася довкола приєднання Буковинського державного фінансово-
економічного університету до Чернівецького національного університету 
ім.Ю.Федьковича, взяти до відома. 

2. Підтримати звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ 
скликання до Кабінету Міністрів України щодо скасування розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію Буковинського державного 
фінансово-економічного університету» від 20.01.2016 року № 44-р та внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради (додається). 

3. Рекомендувати керівництву обласної ради звернутися до Кабінету 
Міністрів України та Міністерства освіти і науки України щодо скасування 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 року № 44-р «Про 
реорганізацію Буковинського державного фінансово-економічного 
університету» (додається). 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2 Слухали: Інформацію директора Департаменту економічного 
розвитку обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про План заходів з 
реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період 
до 2020 року. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І. 
Вирішили:  
1. Інформацію директора Департаменту економічного розвитку обласної 

державної адміністрації Сідляра І.А. про План заходів з реалізації у 2015-2017 
роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року взяти до 
відома. 

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

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

3 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 2015 році. 

Виступили: Масловська С.Т., Мітрік С.І., Костащук І.І., Гешко І.Т. 
Вирішили:  
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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 2015 році 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 начальника управління культури обласної 
державної адміністрації Китайгородської В.М. про затвердження Регіональної 
програми підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області 
та української діаспори на 2016-2018 роки. 

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

1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 
адміністрації Китайгородської В.М. про затвердження Регіональної програми 
підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області та 
української діаспори на 2016-2018 роки взяти до відома. 

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

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5 Слухали: Інформацію начальника управління суспільних 
комунікацій обласної державної адміністрації Романко Т.Б. про затвердження 
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області, 
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки. 

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

1. Інформацію начальника управління суспільних комунікацій обласної 
державної адміністрації Романко Т.Б. про затвердження Регіональної програми 
забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, 
інших заходів 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. 
 

6 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про реорганізацію 
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір» 
шляхом приєднання до комунального закладу «Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. 

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

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. про реорганізацію комунального 
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обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір» шляхом 
приєднання до комунального закладу «Чернівецький обласний центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 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 голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешки І.Т. про 
встановлення іменних стипендій студентам навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з батьків яких інвалід І 
групи, та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т. Палійчук О.М., Мітрік С.І., 
Вітовський Б.І. 

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

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешки І.Т. про встановлення 
іменних стипендій студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з 
числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, 
позбавлених батьківського піклування взяти до відома. 

2. Підготувати на внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення 
з вищевказаного питання. 

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 
призначення іменних стипендій Чернівецької обласної ради студентам 
начальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт 
один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, позбавлених батьківського 
піклування у 2016 році. 

Виступили: Масловська С.Т.  
Вирішили:  

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешки І.Т. про призначення 
іменних стипендій Чернівецької обласної ради студентам начальних закладів І-
ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з батьків яких 
інвалід І групи, та дітей, позбавлених батьківського піклування у 2016 році 
взяти до відома. 

2. Постійній комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики підготувати проект розпорядження для підпису 
голові обласної ради після затвердження Положення про умови і порядок 
призначення іменних стипендій студентам навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації із числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з батьків яких інвалід І 
групи, та дітей, позбавлених батьківського піклування та Комплексної 
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
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9 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешки І.Т. про 
розгляд звернення депутатів Заставнівської міської ради щодо виділення 
коштів з обласного бюджету на спів фінансування ремонту підлоги спортзалу 
Заставнівської ДЮСШ. 

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 розгляд 
звернення депутатів Заставнівської міської ради щодо виділення коштів з 
обласного бюджету на спів фінансування ремонту підлоги спортзалу 
Заставнівської ДЮСШ взяти до відома. 

2. Надіслати зазначене звернення Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації для надання відповіді по суті. 

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 № 1/3 
 

3 лютого 2016 року м.Чернівці 
 

Про ситуацію, яка склалася довкола 
приєднання Буковинського 
державного фінансово-економічного 
університету до Чернівецького 
національного університету 
ім.Ю.Федьковича 
 

Заслухавши та обговоривши інформації голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешки І.Т., 
ректора БДФЕУ Прядка В.В., директора Департаменту вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України Шарова О.І., директора Департаменту освіти і науки ОДА 
Палійчук О.М., перший заступник голови обласної ради Маковецька І.С., заступник 
голови обласної ради Мельничук В.К. про ситуацію, яка склалася довкола 
приєднання Буковинського державного фінансово-економічного університету до 
Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гешки І.Т. про ситуацію, яка склалася 
довкола приєднання Буковинського державного фінансово-економічного 
університету до Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича, взяти 
до відома. 

2. Підтримати звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ 
скликання до Кабінету Міністрів України щодо скасування розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про реорганізацію Буковинського державного фінансово-
економічного університету» від 20.01.2016 року № 44-р та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради (додається). 

3. Рекомендувати керівництву обласної ради звернутися до Кабінету 
Міністрів України та Міністерства освіти і науки України щодо скасування 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 року № 44-р «Про 
реорганізацію Буковинського державного фінансово-економічного університету» 
(додається). 
 
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 № 2/3 
 

3 лютого 2016 року м.Чернівці 
 

Про План заходів з реалізації у 
2015-2017 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 
2020 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про План 
заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області 
на період до 2020 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора Департаменту економічного розвитку 
обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про План заходів з реалізації у 
2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 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 № 3/3 
 

3 лютого 2016 року м.Чернівці 
 

Про виконання Регіональної 
обласної програми підтримки 
національно-культурних товариств 
Чернівецької області та 
української діаспори на 2013-2015 
роки у 2015 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 
2015 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 2015 році 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 № 4/3 
 

3 лютого 2016 року м.Чернівці 
 

Про затвердження Регіональної 
програми підтримки національно-
культурних товариств Чернівецької 
області та української діаспори на 
2016-2018 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про 
затвердження Регіональної програми підтримки національно-культурних 
товариств Чернівецької області та української діаспори на 2016-2018 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 
адміністрації Китайгородської В.М. про затвердження Регіональної програми 
підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області та 
української діаспори на 2016-2018 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 № 5/3 
 

3 лютого 2016 року м.Чернівці 
 

Про затвердження Регіональної 
програми забезпечення 
інформаційних потреб населення 
області, відзначення свят державного, 
регіонального, місцевого значення та 
здійснення представницьких, інших 
заходів на 2016-2020 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
суспільних комунікацій обласної державної адміністрації Романко Т.Б. про 
затвердження Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб 
населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого 
значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника управління суспільних комунікацій обласної 
державної адміністрації Романко Т.Б. про затвердження Регіональної програми 
забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, 
інших заходів 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 № 6/3 
 

3 лютого 2016 року м.Чернівці 
 

Про повторний розгляд проекту рішення 
«Про реорганізацію комунального 
обласного позашкільного оздоровчого 
закладу «Перлина гір» шляхом приєднання 
до комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр туризму, краєзнавства та 
екскурсій учнівської молоді» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про 
реорганізацію комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу 
«Перлина гір» шляхом приєднання до комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. про реорганізацію комунального 
обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір» шляхом 
приєднання до комунального закладу «Чернівецький обласний центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 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 № 7/3 
 

3 лютого 2016 року м.Чернівці 
 

Про встановлення іменних стипендій 
студентам навчальних закладів І-ІV 
рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, 
дітей напівсиріт один з батьків яких 
інвалід І групи, та дітей позбавлених 
батьківського піклування 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гешки І.Т. про встановлення іменних стипендій студентам навчальних закладів 
І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з батьків яких 
інвалід І групи, та дітей, позбавлених батьківського піклування, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешки І.Т. про встановлення 
іменних стипендій студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з 
числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, 
позбавлених батьківського піклування взяти до відома. 

2. Підготувати на внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення 
з вищевказаного питання. 
 
 
 
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 № 8/3 
 

3 лютого 2016 року м.Чернівці 
 

Про призначення іменних стипендій 
Чернівецької обласної ради студентам 
начальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації з числа дітей-сиріт, дітей 
напівсиріт один з батьків яких інвалід 
І групи, та дітей, позбавлених 
батьківського піклування у 2016 році 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гешки І.Т. про призначення іменних стипендій Чернівецької обласної ради 
студентам начальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей 
напівсиріт один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, позбавлених 
батьківського піклування у 2016 році, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешки І.Т. про призначення 
іменних стипендій Чернівецької обласної ради студентам начальних закладів І-
ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з батьків яких 
інвалід І групи, та дітей, позбавлених батьківського піклування у 2016 році 
взяти до відома. 

2. Постійній комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики підготувати проект розпорядження для підпису 
голові обласної ради після затвердження Положення про умови і порядок 
призначення іменних стипендій студентам навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації із числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з батьків яких інвалід І 
групи, та дітей, позбавлених батьківського піклування та Комплексної 
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки. 
 
 
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 № 9/3 
 

3 лютого 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення депутатів 
Заставнівської міської ради щодо 
виділення коштів з обласного бюджету 
на спів фінансування ремонту підлоги 
спортзалу Заставнівської ДЮСШ 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гешки І.Т. про розгляд звернення депутатів Заставнівської міської ради щодо 
виділення коштів з обласного бюджету на спів фінансування ремонту підлоги 
спортзалу Заставнівської ДЮСШ, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешки І.Т. про розгляд 
звернення депутатів Заставнівської міської ради щодо виділення коштів з 
обласного бюджету на спів фінансування ремонту підлоги спортзалу 
Заставнівської ДЮСШ взяти до відома. 

2. Надіслати зазначене звернення Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації для надання відповіді по суті. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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