
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 15 
 

24 травня 2017 року       м. Чернівці, 
15.00          вул. Грушевського, 1 
 

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

Запрошені 
Гливко Альона Георгіївна – депутат обласної ради; 
Березовський Михайло Михайлович – депутат обласної ради; 
Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації; 
Білянін Григорій Іванович – директор КЗ «Інститут післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області»; 
Богачик Тамара Степанівна – заступник директора з науково-методичної 

роботи КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області»; 
Руда Галина Василівна – заступник директора з науково-навчальної 

роботи та міжнародного співробітництва КЗ «Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області»; 

Куриш Наталя Костянтинівна – голова профкому, завідувач науково-
методичного центру освітнього менеджменту КЗ «Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області»;  

Клим’юк Іван Іларіонович – завідувач науково-методичного центру 
організації навчальної роботи КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області»; 

Куриш Світлана Михайлівна – завідувач науково-методичного центру 
іноземних мов та міжнародних відносин КЗ «Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області»; 

Ямбор Наталія Василівна – вчитель Вижницької ЗОШ І-ІІІ ст.; 
Войцеховська Галина Василівна – вчитель Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст. №8; 
Козачук Наталія Федорівна – вчитель Чернівецького військово-

спортивного ліцею-інтернату; 
Тимофійчук Богдан Васильович – викладач Чернівецького кооперативного 

коледжу; 
Мар’янчук Ольга Танасіївна – вчитель Годилівського НВК; 
Статнік Ігор Васильович – директор Буковинського ліцею-інтернат з 

посиленою військово-фізичною підготовкою; 
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Анастіна Ірина Іванівна – заступник директора з виховної роботи 
Буковинського ліцею-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою; 

Бушовська Оксана Анатоліївна – заступник директора Буковинського 
ліцею-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою; 

Шулекіна Ганна Вікторівна – практичний психолог Буковинського ліцею-
інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою; 

Боваровська Тетяна Григорівна – голова батьківського комітету 
Буковинського ліцею-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою; 

Межинська Тетяна Валентинівна – начальник фінансового відділу 
виконавчого апарату обласної ради; 

Цуркан Ярослав Васильович – начальник відділу адміністративно-
територіальної реформи та децентралізації виконавчого апарату обласної ради; 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про колективне звернення слухачів курсів підвищення кваліфікації 
вчителів при ІППОЧО. 

2. Про лист Чернівецької обласної державної адміністрації від 24.04.2017 
року № 01.35/18-697 щодо порушень виявлених в організації роботи КЗ «Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області». 

3. Про звернення завідувача науково-методичного центру іноземних мов та 
міжнародних відносин ІППОЧО Куриш С.М. 

4. Про розгляд звернення Буковинського ліцею-інтернат з посиленою 
військово-фізичною підготовкою з приводу упередженого ставлення 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. 

5. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми підвищення 
якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області 
на 2017-2021 роки. 

6. Про внесення змін до Комплексної програми молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 2016-2020 роки. 

7. Про затвердження Регіональної програми «Буковинські студії VІІІ» 
(археологія, історія та культура Буковини (1359-1940 р.р.) на 2017-20149 роки. 

8. Про лист Міністерства освіти і науки України щодо діяльності та 
розвитку приватних середніх та дошкільних закладів освіти. 

9. Про клопотання обласної державної адміністрації щодо відміни іменних 
стипендій вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. 

10. Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 роки. 

11. Про звернення фракції ВО «Свобода» у Чернівецькій обласній раді. 
 

1 Слухали: Інформації голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т., директора 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації  
Палійчук О.М., вчитель Годилівського НВК Мар’янчук О.Т. та викладач 
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Чернівецького кооперативного коледжу Тимофійчук Б.В. про колективне 
звернення слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів математики при 
ІППОЧО. 

Виступили: Гешко І.Т., Палійчук О.М., Костащук І.І., Мар’янчук О.Т., 
Прінсько С.І. Білянін Г.І. 

Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 

 

2 Слухали: Інформації директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М., директора КЗ «Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області» Біляніна Г.І., заступники директора КЗ 
«Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області» Богачик Т.С. 
та Руда Г.В. про лист Чернівецької обласної державної адміністрації від 24.04.2017 
року № 01.35/18-697 щодо порушень виявлених в організації роботи КЗ «Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області». 

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

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

3 Слухали: Інформації завідувача науково-методичного центру іноземних 
мов та міжнародних відносин ІППОЧО Куриш С.М., директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. стосовно 
вищезазначеного звернення. 

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

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

4. Слухали: Інформації директора Буковинського ліцею-інтернат з 
посиленою військово-фізичною підготовкою Статніка І.В., заступників директора 
Буковинського ліцею-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою 
Анастіної І.І. та Бушовської О.А., директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. стосовно вищезазначеного звернення. 

Виступили: Костащук І.І., Гешко І.Т., Палійчук О.М., Статнік І.В. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. про внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки. 

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

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

6. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. про внесення змін до Комплексної 
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки. 

Виступили: Мітрік С.І., Гешко І.Т., Костащук І.І. 
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Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 

 

7. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. про затвердження Регіональної програми 
«Буковинські студії VІІІ» (археологія, історія та культура Буковини (1359-1940 
р.р.) на 2017-20149 роки. 

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

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 лист 
Міністерства освіти і науки України щодо діяльності та розвитку приватних 
середніх та дошкільних закладів освіти. 

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

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 клопотання 
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. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

10. Слухали: Інформацію начальника відділу комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації Нос Л.І. про затвердження Регіональної 
програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області 
на 2017-2020 роки. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.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 звернення 
фракції ВО «Свобода» у Чернівецькій обласній раді. 

Виступили: Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
 
 
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 № 1/15 
 

24 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про колективне звернення 
слухачів курсів підвищення 
кваліфікації вчителів 
математики при ІППОЧО 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформації голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т., 
директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації  
Палійчук О.М., вчитель Годилівського НВК Мар’янчук О.Т. та викладач 
Чернівецького кооперативного коледжу Тимофійчук Б.В. про колективне 
звернення слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів математики при 
ІППОЧО, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації взяти до відома. 
2. Зазначити, що ЗНО серед вчителів загальноосвітніх шкіл області та 

висвітлення його результатів в ЗМІ, яке ініційоване Департаментом освіти і науки 
обласної державної адміністрації, проведено з порушенням етики державного 
службовця та норм діючого законодавства України, що регулює дану діяльність. 

3. Звернути увагу директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. на неприпустимість подальшого 
порушення законодавства України та приниження честі, гідності та репутації 
педагогічних працівників Чернівецької області. 

4. Надіслати висновок постійної комісії голові обласної державної 
адміністрації Фищуку О.Г. для відома та вжиття заходів. 
 
 
 
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 № 2/15 
 

24 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про лист Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 24.04.2017 року № 01.35/18-
697 щодо порушень виявлених в організації 
роботи КЗ «Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області» 
 

Заслухавши та обговоривши інформації директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М., директора КЗ «Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області» Біляніна Г.І., 
заступники директора КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області» Богачик Т.С. та Руда Г.В. про лист Чернівецької обласної 
державної адміністрації від 24.04.2017 року № 01.35/18-697 щодо порушень 
виявлених в організації роботи КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації взяти до відома. 
2. Зазначити, що діяльність КЗ «Інститут післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області» ведеться у відповідності до статутної діяльності з 
дотриманням норм та актів законодавства України. 

3. Вважати неприпустимим здійснення директором Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. протиправної діяльності 
стосовно КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області» 
враховуючи перевищення службових повноважень, упередженим ставленням та 
застосуванням методів тиску на керівництво і колектив закладу. 

4. Надіслати висновок постійної комісії голові обласної державної 
адміністрації Фищуку О.Г. для відома та вжиття заходів. 
 
 
 
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 № 3/15 
 

24 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про звернення завідувача 
науково-методичного центру 
іноземних мов та міжнародних 
відносин ІППОЧО Куриш С.М. 
 

Заслухавши та обговоривши інформації завідувача науково-методичного 
центру іноземних мов та міжнародних відносин ІППОЧО Куриш С.М., директора 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. 
стосовно вищезазначеного звернення, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації взяти до відома. 
2. Вважати роботу директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. такою, що здійснюється з порушенням 
етичних норм та норм діючого законодавства. 

3. Рекомендувати голові обласної державної адміністрації Фищуку О.Г. 
звернути увагу на перевищення службових повноважень, упередженого ставлення 
до посадових осіб комунальних закладів освіти та їх педагогічних працівників, 
приниження честі, гідності та репутації, і неправомірного застосування заходів 
дисциплінарного стягнення директором Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. та вжити відповідних заходів. 

4. За відсутності відповідного реагування на зауваження постійної комісії 
заслухати на черговій сесії обласної ради директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. для прийняття остаточного 
рішення. 

5. Надіслати висновок постійної комісії голові обласної державної 
адміністрації Фищуку О.Г. для відома 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 № 4/15 
 

24 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення 
Буковинського ліцею-інтернат з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою з приводу 
упередженого ставлення 
Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації 
 

Заслухавши та обговоривши інформації директора Буковинського ліцею-
інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Статніка І.В., заступників 
директора Буковинського ліцею-інтернат з посиленою військово-фізичною 
підготовкою Анастіної І.І. та Бушовської О.А., директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. стосовно вищезазначеного 
звернення, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації взяти до відома. 
2. Вважати неправомірними дії директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації Палійчук О.М. в частині відмови у погодженні в 
новій редакції статуту Буковинського ліцею-інтернат з посиленою військово-
фізичною підготовкою та штатного розпису. 

3. Зазначити на необґрунтованість рішення атестаційної комісії щодо не 
атестації Буковинського ліцею-інтернат з посиленою військово-фізичною. 

4. Наголосити на неприпустимості окремих дій директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. при прийнятті 
адміністративних рішень. 

5. Надіслати висновок постійної комісії голові обласної державної 
адміністрації Фищуку О.Г. для відома та вжиття заходів. 
 
 
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 № 5/15 
 

24 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін та доповнень 
до Комплексної програми 
підвищення якості національно-
патріотичного виховання дітей 
та молоді Чернівецької області 
на 2017-2021 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про внесення змін та 
доповнень до Комплексної програми підвищення якості національно-
патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 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 № 6/15 
 

24 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін до 
Комплексної програми 
молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 
2016-2020 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про внесення змін до 
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 № 7/15 
 

24 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про затвердження Регіональної 
програми «Буковинські студії 
VІІІ» (археологія, історія та 
культура Буковини (1359-1940 
р.р.) на 2017-20149 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про затвердження 
Регіональної програми «Буковинські студії VІІІ» (археологія, історія та культура 
Буковини (1359-1940 р.р.) на 2017-20149 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 № 8/15 
 

24 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про лист Міністерства освіти і 
науки України щодо діяльності та 
розвитку приватних середніх та 
дошкільних закладів освіти 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про лист Міністерства освіти і науки України щодо діяльності та розвитку 
приватних середніх та дошкільних закладів освіти, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Надіслати для розгляду та надання відповіді в термін до 9 червня 2017 

року: 
2.1. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації; 
2.2. Управлінню з питань забезпечення повноважень щодо управління 

об’єктами спільної власності виконавчого апарату 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 № 9/15 
 

24 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про клопотання 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 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 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 10/15 
 

24 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про затвердження Регіональної 
програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у 
Чернівецькій області на 2017-
2020 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації Нос Л.І. про затвердження 
Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у 
Чернівецькій області на 2017-2020 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 № 11/15 
 

24 травня 2017 року м.Чернівці 
 
Про звернення фракції ВО 
«Свобода» у Чернівецькій 
обласній раді 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про звернення фракції ВО «Свобода» у Чернівецькій обласній раді, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Надіслати управлінню культури обласної державної адміністрації для 

розгляду та надання відповіді по суті в частині підготовки та відзначення у 2019 
році 110 річниці від дня народження Степана Бандери. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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