
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 5 
 

14 березня 2016 року       м. Чернівці, 
11.00          вул. Грушевського, 1 
 

Присутні  
Гешко Іван Тарасович – голова постійної комісії; 
Костащук Іван Іванович – заступник голови постійної комісії; 
Мітрік Степан Іванович - член постійної комісії. 
 

Запрошені 
Сідляр Ігор Анатолійович – директор Департаменту економічного 

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

економічного розвитку обласної державної адміністрації; 
Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів 

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; 
Гришин-Грищук Ольга Богданівна – директор Департаменту обласного 

центу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
Ткачук Лариса Василівна – головний спеціаліст інформаційно-

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

відділу виконавчого апарату обласної ради. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд проекту Програми економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2016 рік. 

2. При виконання обласного бюджету за 2015 рік. 
3. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
4. Про розгляд клопотання Новодністровської міської ради щодо 

передачі спортивного комплексу в комунальну власність м.Новодністровськ. 
5. Про розгляд звернень щодо передбачення субвенції з Державного 

бюджету України місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів. 



6. Про розгляд рішення Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму щодо формування патріотизму та 
національної свідомості дітей та молоді в сучасних умовах. 

7. Про стан виконання у 2015 році Програми розвитку соціальних послуг 
для сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 2012-2016 роки. 

8. Про розгляд клопотання щодо виділення коштів на утримання та 
забезпечення матеріального становища ветеранів України. 

9. Про розгляд звернення Комітету Верховної Ради України з питань 
сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму щодо забезпечення проведення в 
області V Всеукраїнської спартакіади серед депутатів усіх рівнів рад. 

10. Про розгляд проекту рішення «Про план роботи Чернівецької обласної 
ради на 2016 рік». 

11. Про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регламенту 
Чернівецької обласної ради VІІ скликання». 
 

1 Слухали: Інформації директора Департаменту економічного 
розвитку обласної державної адміністрації Сідляр І.А. про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2016 рік. 

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

1. Інформацію директора Департаменту економічного розвитку обласної 
державної адміністрації Сідляр І.А. про Програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2016 рік взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту економічного розвитку обласної державної 
адміністрації доповнити вищезазначену програму розділом «Розвиток спорту» 
в частині ремонтів спортзалів, вбиралень, водозабезпечення та водовідведення. 
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради із внесеними змінами. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2 Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Богатирця І.М. про виконання обласного бюджету за 
2015 рік. 

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

1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації Богатирця І.М. про виконання обласного бюджету за 2015 рік 
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 директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Богатирця І.М. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік та голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. щодо фінансування 
харчування дітей 1-4 класів з рахунок коштів обласного бюджету. 
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Виступили: Мітрік С.І., Костащук І.І., Гешко І.Т. 
Вирішили:  

1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації Богатирця І.М. про внесення змін до обласного бюджету на 2016 
рік взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
3. Надіслати Департаменту фінансів та Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації для розгляду та відповідного реагування (звернення 
додається) звернення: 
3.1. Глибоцької районної ради; 
3.2. Кіцманської районної державної адміністрації. 
Надіслати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації для 
розгляду та відповідного реагування (звернення додається) звернення голови 
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та 
молодіжної політики Гешка І.Т. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

4. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотання 
Новодністровської міської ради щодо передачі ОКЗ «Дитяча-юнацька 
спортивна школа у м.Новодністровськ» в комунальну власність 
м.Новодністровськ. 

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

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації Палійчук О.М. із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Відправити дане питання на довивчення та дооопрацювання. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т.  про 
депутатський запит депутата Київської обласної ради Даниленка А.С., 
звернення депутатів Кіровоградської обласної ради VІІ скликання та звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання щодо передбачення 
субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на підготовку 
робітничих кадрів. 

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

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. із зазначеного питання 
взяти до відома. 
2. Підтримати звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання 
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо виділення 
субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на підготовку 
робітничих кадрів та внести його на розгляд сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
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6. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про 
розгляд рішення Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної 
політики, спорту та туризму щодо формування патріотизму та національної 
свідомості дітей та молоді в сучасних умовах. 

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

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. із зазначеного питання 
взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки спільно з управлінням культури 
обласної державної адміністрації розглянути рішення та поінформувати 
постійну комісію про проведені заходи (рішення додається). 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

7. Слухали: Інформацію директора Департаменту обласного центу 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Гришин-Грищук О.Б. про стан 
виконання у 2015 році Програми розвитку соціальних послуг для сімей, дітей 
та молоді в Чернівецькій області на 2012-2016 роки. 

Виступили: Костащук І.І. 
Вирішили:  

Інформацію директора Департаменту обласного центу соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді Гришин-Грищук О.Б. про стан виконання у 2015 році 
Програми розвитку соціальних послуг для сімей, дітей та молоді в Чернівецькій 
області на 2012-2016 роки взяти до відома. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

8. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про 
розгляд клопотання щодо виділення коштів на утримання та забезпечення 
матеріального становища ветеранів України. 

Виступили: Костащук І.І.  
Вирішили:  

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд клопотання 
щодо виділення коштів на утримання та забезпечення матеріального становища 
ветеранів України взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній організації ветеранів підготувати 
інформацію щодо оздоровлення та відпочинку всіх категорій ветеранів із 
зазначенням необхідних сум і надіслати до обласної ради для повторного 
розгляду. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

9. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про 
розгляд звернення Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної 
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політики, спорту та туризму щодо забезпечення проведення в області V 
Всеукраїнської спартакіади серед депутатів усіх рівнів рад. 

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 Гешка І.Т. про розгляд звернення 
Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту 
та туризму щодо забезпечення проведення в області V Всеукраїнської 
спартакіади серед депутатів усіх рівнів рад взяти до відома. 
2. Надіслати вищезазначену інформацію управлінню молоді та спорту обласної 
державної адміністрації для розгляду та відповідного реагування. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

10. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про 
розгляд проекту рішення «Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2016 
рік». 

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

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд проекту 
рішення «Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік» взяти до 
відома. 
2. Погодитись 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 Гешка І.Т. про 
розгляд проекту рішення «Про затвердження Регламенту Чернівецької обласної 
ради VІІ скликання». 

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

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд проекту 
рішення «Про затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради VІІ 
скликання» взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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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 № 1/5 
 

14 березня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд проекту Програми 
економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2016 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації Сідляр І.А. про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2016 рік, постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію директора Департаменту економічного розвитку обласної 
державної адміністрації Сідляр І.А. про Програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2016 рік взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту економічного розвитку обласної 
державної адміністрації доповнити вищезазначену програму розділом «Розвиток 
спорту» в частині ремонтів спортзалів, вбиралень, водозабезпечення та 
водовідведення. 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради із внесеними змінами. 
 
 
 
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 № 2/5 
 

14 березня 2016 року м.Чернівці 
 

Про виконання обласного 
бюджету за 2015 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Богатирця І.М. про виконання обласного 
бюджету за 2015 рік, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації Богатирця І.М. про виконання обласного бюджету за 2015 рік 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 № 3/5 
 

14 березня 2016 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформації директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Богатирця І.М. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік та голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. щодо фінансування 
харчування дітей 1-4 класів з рахунок коштів обласного бюджету, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації Богатирця І.М. про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік 
взяти до відома. 

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

3. Надіслати Департаменту фінансів та Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації для розгляду та відповідного реагування 
(звернення додається) звернення: 

3.1. Глибоцької районної ради; 
3.2. Кіцманської районної державної адміністрації. 
4. Надіслати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

для розгляду та відповідного реагування (звернення додається) звернення голови 
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та 
молодіжної політики Гешка І.Т. 
 
 
 
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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 4/5 
 

14 березня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотання 
Новодністровської міської ради щодо 
передачі ОКЗ «Дитяча-юнацька 
спортивна школа у м.Новодністровськ» в 
комунальну власність м.Новодністровськ 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотання 
Новодністровської міської ради щодо передачі ОКЗ «Дитяча-юнацька спортивна 
школа у м.Новодністровськ» в комунальну власність м.Новодністровськ, постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації Палійчук О.М. із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Відправити дане питання на довивчення та дооопрацювання. 
 
 
 
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 № 5/5 
 

14 березня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернень щодо 
передбачення субвенції з 
Державного бюджету України 
місцевим бюджетам на підготовку 
робітничих кадрів 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т.  
про депутатський запит депутата Київської обласної ради Даниленка А.С., 
звернення депутатів Кіровоградської обласної ради VІІ скликання та звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання щодо передбачення субвенції 
з Державного бюджету України місцевим бюджетам на підготовку робітничих 
кадрів, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. із зазначеного питання 
взяти до відома. 

2. Підтримати звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ 
скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
виділення субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 
підготовку робітничих кадрів та внести його на розгляд 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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 6/5 
 

14 березня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд рішення Комітету Верховної 
Ради України з питань сім’ї, молодіжної 
політики, спорту та туризму щодо 
формування патріотизму та національної 
свідомості дітей та молоді в сучасних 
умовах 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд рішення Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної 
політики, спорту та туризму щодо формування патріотизму та національної 
свідомості дітей та молоді в сучасних умовах, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. із зазначеного питання 
взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки спільно з управлінням 
культури обласної державної адміністрації розглянути рішення та поінформувати 
постійну комісію про проведені заходи (рішення 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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 7/5 
 

14 березня 2016 року м.Чернівці 
 

Про стан виконання у 2015 році 
Програми розвитку соціальних 
послуг для сімей, дітей та молоді в 
Чернівецькій області на 2012-2016 
роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
обласного центу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Гришин-Грищук О.Б. 
про стан виконання у 2015 році Програми розвитку соціальних послуг для сімей, 
дітей та молоді в Чернівецькій області на 2012-2016 роки, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

Інформацію директора Департаменту обласного центу соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді Гришин-Грищук О.Б. про стан виконання у 2015 році 
Програми розвитку соціальних послуг для сімей, дітей та молоді в Чернівецькій 
області на 2012-2016 роки взяти до відома. 
 
 
 
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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 8/5 
 

14 березня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотання щодо 
виділення коштів на утримання 
та забезпечення матеріального 
становища ветеранів України 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд клопотання щодо виділення коштів на утримання та забезпечення 
матеріального становища ветеранів України, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд 
клопотання щодо виділення коштів на утримання та забезпечення матеріального 
становища ветеранів України взяти до відома. 

2. Рекомендувати Чернівецькій обласній організації ветеранів 
підготувати інформацію щодо оздоровлення та відпочинку всіх категорій 
ветеранів із зазначенням необхідних сум і надіслати до обласної ради для 
повторного розгляду. 
 
 
 
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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 9/5 
 

14 березня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення Комітету 
Верховної Ради України з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму 
щодо забезпечення проведення в 
області V Всеукраїнської спартакіади 
серед депутатів усіх рівнів рад 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд звернення Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму щодо забезпечення проведення в області 
V Всеукраїнської спартакіади серед депутатів усіх рівнів рад, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення 
Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та 
туризму щодо забезпечення проведення в області V Всеукраїнської спартакіади 
серед депутатів усіх рівнів рад взяти до відома. 

2. Надіслати вищезазначену інформацію управлінню молоді та спорту 
обласної державної адміністрації для розгляду та відповідного реагування. 
 
 
 
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 № 10/5 
 

14 березня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд проекту рішення «Про 
план роботи Чернівецької обласної 
ради на 2016 рік» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд проекту рішення «Про план роботи Чернівецької обласної ради на 
2016 рік», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд проекту 
рішення «Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік» 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 № 11/5 
 

14 березня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд проекту рішення «Про 
затвердження Регламенту Чернівецької 
обласної ради VІІ скликання» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд проекту рішення «Про затвердження Регламенту Чернівецької 
обласної ради VІІ скликання», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд проекту 
рішення «Про затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради VІІ 
скликання» взяти до відома. 

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