
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 14 
 

16 травня 2017 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 
Кіндрат Володимир Романович – в.о. директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації; 
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 

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

обласної державної адміністрації; 
Маковійчук Наталя Василівна – головний спеціаліст організаційного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. 
2. Про внесення змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ 

скликання від 14.03.2013 № 5-14/13 «Про затвердження Регіональної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки» (із змінами). 

3. Про припинення (перетворення) Чернівецької обласної дитячо-
юнацької спортивної школи «Буревісник». 

4. Про припинення (перетворення) Чернівецької обласної школи вищої 
спортивної майстерності. 

5. Про припинення (перетворення) Чернівецького обласного центру 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

6. Про припинення (перетворення) Чернівецького регіонального центру з 
фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». 

7. Про хід виконання Регіональної програми розвитку фізичної культури 
і спорту на 2013-2017 роки. 

8. Про хід виконання у 2016 році «Комплексної програми молодіжної 
політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки». 

9. Про хід виконання Комплексної програми розвитку культури до 2016 
року. 
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10. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання до 
Верховної Ради України щодо прискорення прийняття законопроекту № 5670 
«Про державну мову». 

11. Про клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо призначення та відміни іменних стипендій вищих 
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
 

1 Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Кіндрата В.Р. про внесення змін до обласного бюджету 
на 2017 рік. 

Виступили: Гешко І.Т., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2 Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до рішення 
14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2013  
№ 5-14/13 «Про затвердження Регіональної програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2013-2017 роки» (із змінами). 

Виступили: Гешко І.Т., Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

3 Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про припинення 
(перетворення) Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи 
«Буревісник». 

Виступили: Гешко І.Т., Мітрік С.І., Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

4. Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про припинення 
(перетворення) Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності. 

Виступили: Костащук І.І., Гешко І.Т., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5. Слухали: Інформації начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про припинення 
(перетворення) Чернівецького обласного центру фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх». 

Виступили: Костащук І.І., Гешко І.Т., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

6. Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про припинення 
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(перетворення) Чернівецького регіонального центру з фізичної культури і 
спорту інвалідів «Інваспорт». 

Виступили: Мітрік С.І., Гешко І.Т., Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

7. Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про хід виконання 
Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки. 

Виступили: Мітрік С.І., Костащук І.І., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

8. Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про хід виконання у 2016 
році «Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 
2016-2020 роки». 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.Т., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

9. Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 
державної адміністрації Китайгородської В.М. про хід виконання Комплексної 
програми розвитку культури до 2016 року. 

Виступили: Костащук І.І., Гешко І.Т., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

10. Слухали: Інформацію депутата обласної ради VІІ скликання 
Масловської С.Т. про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ 
скликання до Верховної Ради України щодо прискорення прийняття 
законопроекту № 5670 «Про державну мову». 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.Т., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

11. Слухали: Інформації голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про 
клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
щодо відміни іменних стипендій вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 
Секретар постійної комісії С.Масловська 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/14 
 

16 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін до 
обласного бюджету 
на 2017 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Кіндрата В.Р. про внесення змін до 
обласного бюджету на 2017 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію 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 № 2/14 
 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до 
рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2013  
№ 5-14/13 «Про затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і 
спорту на 2013-2017 роки» (із змінами), постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію 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 № 3/14 
 

16 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про припинення (перетворення) 
Чернівецької обласної дитячо-
юнацької спортивної школи 
«Буревісник» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про припинення 
(перетворення) Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи 
«Буревісник», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію 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 № 4/14 
 

16 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про припинення (перетворення) 
Чернівецької обласної школи 
вищої спортивної майстерності 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про припинення 
(перетворення) Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію 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 № 5/14 
 

16 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про припинення (перетворення) 
Чернівецького обласного центру 
фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про припинення 
(перетворення) Чернівецького обласного центру фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію 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 № 6/14 
 

16 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про припинення (перетворення) 
Чернівецького регіонального 
центру з фізичної культури і 
спорту інвалідів «Інваспорт» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про припинення 
(перетворення) Чернівецького регіонального центру з фізичної культури і спорту 
інвалідів «Інваспорт», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію 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 № 7/14 
 

16 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про хід виконання Регіональної 
програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2013-2017 
роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про хід виконання 
Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію 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 № 8/14 
 

16 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про хід виконання у 2016 році 
«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 хід виконання у 2016 
році «Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-
2020 роки», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію 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 № 9/14 
 

16 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про хід виконання Комплексної 
програми розвитку культури до 
2016 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління культури 
обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про хід виконання 
Комплексної програми розвитку культури до 2016 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію 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 № 10/14 
 

16 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VІІ 
скликання до Верховної Ради 
України щодо прискорення 
прийняття законопроекту № 5670 
«Про державну мову» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради VІІ 
скликання Масловської С.Т. про звернення депутатів Чернівецької обласної ради 
VІІ скликання до Верховної Ради України щодо прискорення прийняття 
законопроекту № 5670 «Про державну мову», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію 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 № 11/14 
 

16 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про клопотання Департаменту 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо відміни 
іменних стипендій вищих 
навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
щодо відміни іменних стипендій вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підготувати проект розпорядження та подати його на підпис голові 

обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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