
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 9 
 

27 жовтня 2016 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 
Павел Дмитро Дмитрович – депутат обласної ради; 
Балта Віталій Володимирович - депутат обласної ради; 
Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації; 
Кініщук Зоя Анатоліївна – в.о. начальника управління молоді та спорту 

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

обласної державної адміністрації; 
Моісей Аркадій Євгенович; 
Терицану Василь Дмитрович; 
Зигря Віталій Васильович – голова Чернівецької обласної Ліги 

румунської молоді «Жунімя»; 
Вієру Іван Дмитрович – голова Герцаївської філії Чернівецької обласної 

Ліги румунської молоді «Жунімя»; 
Марина Павел – спеціальна моніторингова місія ОБСЕ; 
Rune Castberg – ОБСЕ; 
Цуркан Ярослав Васильович – начальник відділу адміністративно-

територіальної реформи та децентралізації виконавчого апарату обласної 
ради; 

Раєвський Денис Олексійович – начальник відділу інформаційного 
забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації 
виконавчого апарату обласної ради; 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 



2. Про внесення змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ 
скликання від 14.03.2013 року № 5-14/13 «Про затвердження Регіональної 
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки». 

3. Про надання згоди на прийняття з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області цілісних 
майнових комплексів професійно-технічних закладів області. 

4. Про звернення педагогічного та обслуговуючого колективу 
Вижницької ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів імені Назарія Яремчука щодо 
призначення директором школи Варварюк Світлану Петрівну. 

5. Про розгляд запиту депутата Чернівецької обласної ради Балти В.В. 
щодо мораторію на закриття шкіл національних меншин у Чернівецькій 
області. 

6. Про розгляд клопотань Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації щодо відміни та призначення іменних стипендій дітям 
сиротам. 
 

1 Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік. 

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

1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації Дякової А.А. 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. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2 Слухали: Інформацію в.о. начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Кініщук З.А. про внесення змін до рішення 
14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2013 року № 5-
14/13 «Про затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і 
спорту на 2013-2017 роки». 

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

1. Інформацію в.о. начальника управління молоді та спорту обласної 
державної адміністрації Кініщук З.А. про внесення змін до рішення 14-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2013 року № 5-14/13 «Про 
затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2013-2017 роки» 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 інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про надання згоди на 
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прийняття з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів професійно-
технічних закладів області. 

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

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації Палійчук О.М. про надання згоди на прийняття з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області цілісних майнових комплексів професійно-технічних 
закладів області 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 директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про звернення педагогічного 
та обслуговуючого колективу Вижницької ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів імені 
Назарія Яремчука щодо призначення директором школи Варварюк Світлану 
Петрівну. 

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

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації Палійчук О.М. про звернення педагогічного та обслуговуючого 
колективу Вижницької ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів імені Назарія Яремчука 
щодо призначення директором школи Варварюк Світлану Петрівну взяти до 
відома. 
2. Відповідно до пункту 2.2 Положення про порядок призначення та звільнення 
з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, затвердженого рішенням 14-ї сесії обласної ради VІ 
скликання від 25.12.2012 № 184-14/12, питання може бути розглянуте 
профільною постійною комісією після надання суб’єктом внесення питання 
необхідного пакету документів. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5. Слухали: Інформації депутата обласної ради Балти В.В. та 
директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
Палійчук О.М. про розгляд запиту депутата Чернівецької обласної ради щодо 
мораторію на закриття шкіл національних меншин у Чернівецькій області. 

Виступили: Мітрік С.І., Масловська С.Т., Костащук І.І., Гешко І.Т., 
Павел Д.Д., Моісей А.Є., Палійчук О.М., Терицану В.Д., Цуркан Я.В. 

Вирішили:  
1. Інформації із вищезазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації утриматися від закриття шкіл національних меншин у 
Чернівецькій області. 
3. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради питання щодо закриття шкіл 
національних меншин у Чернівецькій області. 
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Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

6. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо відміни та 
призначення іменних стипендій дітям сиротам. 

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

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації щодо відміни та призначення іменних 
стипендій 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. 
 
 
 
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 № 1/9 
 

27 жовтня 2016 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Дякової А.А. 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. 
 
 
 
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 № 2/9 
 

27 жовтня 2016 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін до рішення 14-ї 
сесії Чернівецької обласної ради 
VІ скликання від 14.03.2013 року 
№ 5-14/13 «Про затвердження 
Регіональної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на 
2013-2017 роки» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління 
молоді та спорту обласної державної адміністрації Кініщук З.А. про внесення змін 
до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2013 року 
№ 5-14/13 «Про затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і 
спорту на 2013-2017 роки», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Кініщук З.А. про внесення змін до рішення 14-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2013 року № 5-14/13 «Про 
затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-
2017 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 № 3/9 
 

27 жовтня 2016 року м.Чернівці 
 
Про надання згоди на прийняття 
з державної власності у спільну 
власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст Чернівецької 
області цілісних майнових 
комплексів професійно-технічних 
закладів області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про надання згоди на 
прийняття з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області цілісних майнових комплексів професійно-
технічних закладів області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації Палійчук О.М. про надання згоди на прийняття з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області цілісних майнових комплексів професійно-технічних закладів області 
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 № 4/9 
 

27 жовтня 2016 року м.Чернівці 
 
Про звернення педагогічного та 
обслуговуючого колективу Вижницької 
ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів імені 
Назарія Яремчука щодо призначення 
директором школи Варварюк Світлану 
Петрівну 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про звернення 
педагогічного та обслуговуючого колективу Вижницької ЗОШ-інтернату І-ІІІ 
ступенів імені Назарія Яремчука щодо призначення директором школи Варварюк 
Світлану Петрівну, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації Палійчук О.М. про звернення педагогічного та обслуговуючого 
колективу Вижницької ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів імені Назарія Яремчука щодо 
призначення директором школи Варварюк Світлану Петрівну взяти до відома. 

2. Відповідно до пункту 2.2 Положення про порядок призначення та 
звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням 14-ї сесії обласної ради VІ 
скликання від 25.12.2012 № 184-14/12, питання може бути розглянуте профільною 
постійною комісією після надання суб’єктом внесення питання необхідного 
пакету документів. 
 
 
 
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 № 5/9 
 

27 жовтня 2016 року м.Чернівці 
 
Про розгляд запиту депутата 
Чернівецької обласної ради щодо 
мораторію на закриття шкіл 
національних меншин у 
Чернівецькій області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформації депутата обласної ради Балти В.В. 
та директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
Палійчук О.М. про розгляд запиту депутата Чернівецької обласної ради щодо 
мораторію на закриття шкіл національних меншин у Чернівецькій області, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації із вищезазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації утриматися від закриття шкіл національних меншин у Чернівецькій 
області. 

3. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради питання щодо закриття 
шкіл національних меншин у Чернівецькій області. 
 
 
 
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 № 6/9 
 

27 жовтня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотань Департаменту 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо відміни та призначення 
іменних стипендій дітям сиротам 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо відміни та 
призначення іменних стипендій дітям сиротам, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації щодо відміни та призначення іменних стипендій 
дітям сиротам взяти до відома. 

2. Підготувати та подати на підпис голові обласної ради розпорядження 
голови обласної ради з порушеного питання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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