
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 20 
 

7 грудня 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 
Дякова Анжела Анатоліївна - директор Департаменту фінансів 

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

обласної державної адміністрації; 
Китайгородська Віра Микитівна - начальник відділу культури обласної 

державної адміністрації; 
Нос Леся Іванівна - начальник відділу комунікацій з громадськістю 

обласної державної адміністрації; 
Греков Сергій Анатолійович - директор Чернівецького регіонального 

управління «Держмолодьжитло »; 
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 та доповнень до Регіональної обласної програми 

«Вчитель» на 2013-2022 роки. 
3. Про передачу ОКЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа у 

м.Новодністровськ» у комунальну власність територіальної громади 
м.Новодністровськ. 

4. Про перейменування КЗ «Чернівецьке обласне училище мистецтв 
ім.С.Воробкевича». 

5. Про проголошення 2018 року Роком Буковинського віча. 
6. 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. 

7. Про призначення іменних стипендій обласної ради студентам 
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт 
один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, позбавлених батьківського 
піклування на 2018 рік. 

8. Про розгляд звернення Херсонської обласної ради VII скликання щодо 
недопущення зміни джерел фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації у 2018 році. 

9. Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації від 02.12.2017 № 04-21/9/6093. 

10. Про пропозиції обласної державної адміністрації до плану роботи 
обласної ради на 2018 рік. 

11. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики на 2018 рік. 

12. Про внесення змін до рішення 14-ї Чернівецької обласної ради VII 
скликання від 04.07.2017 року №102-14/17 «Про затвердження Регіональної 
програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області 
на 2017-2020 роки». 

13. Про затвердження комплексної програми забезпечення молоді житлом 
на 2018-2022 роки. 

14. Про розгляд листа Національної Академії педагогічних наук України 
від 21.11.2017 №2-6/552 щодо передачі друкованої продукції НАПН України 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. 

15. Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації від 
31.10.2017 №01.35/18-2139 щодо притягнення до дисциплінарної 
відповідальності директора КЗ «Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №2» Дідича Г.М. 

16. Про внесення змін до рішення 4-ї сесії обласної ради VII скликання від 
15.03.2016 № 35-4/16 «Про встановлення іменних стипендій студентам 
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт, 
один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, позбавлених батьківського 
піклування» із змінами. 

 

1 Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного бюджету 
на 2017 рік. 

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

2 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. про внесення змін та доповнень до 
Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки. 



 

 

Виступили: Костащук 1.1., Масловська С.Т., Гешко І.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 

 

3 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. про передачу ОКЗ «Дитячо-юнацька 
спортивна школа у м.Новодністровськ» у комунальну власність територіальної 
громади м.Новодністровськ. 

Виступили: Костащук 1.1., Масловська С.Т., Гешко І.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

4 Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 
державної адміністрації Китайгородської В.М. про перейменування КЗ 
«Чернівецьке обласне училище мистецтв ім.С.Воробкевича». 

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

5 Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 
державної адміністрації Китайгородської В.М. про проголошення 2018 року 
Роком Буковинського віча. 

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

6 Слухали: 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-ІУ рівнів акредитації з 
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Виступили: Масловська С.Т.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

7 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про 
призначення іменних стипендій обласної ради студентам навчальних закладів I-
IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з батьків яких 
інвалід І групи, та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2018 рік. 

Виступили: Костащук 1.1., Мітрік С.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 розгляд 



 

 

звернення Херсонської обласної ради VII скликання щодо недопущення зміни 
джерел фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у 2018 
році. 

 

Виступили: Масловська С.Т., Костащук І.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 розгляд 
листа Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 02.12.2017 
№04-21/9/6093. 

Виступили: Масловська С.Т., Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
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 
пропозиції обласної державної адміністрації до плану роботи обласної ради на 
2018 рік. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
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 план 
роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту 
та молодіжної політики на 2018 рік. 

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

12 Слухали: Інформацію начальника відділу комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації Нос Л.І. про внесення змін до рішення 14-ї 
Чернівецької обласної ради VII скликання від 04.07.2017 року №102-14/17 «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., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

13 Слухали: Інформацію директора Чернівецького регіонального 
управління «Держмолодьжитло» Грекова С .А .  про затвердження комплексної 
програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки. 



 

 

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

14 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд 
листа Національної Академії педагогічних наук України від 21.11.2017 №2-6/552 
щодо передачі друкованої продукції НАПН України Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області. 

Виступили: Костащук 1.1., Масловська С.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

15 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд 
листа Чернівецької обласної державної адміністрації від 31.10.2017  
№01.35/18-2139 щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності 
директора КЗ «Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2» 
Дідича Г.М. 

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

16 Слухали: Інформації голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про внесення 
змін до рішення 4-ї сесії обласної ради VII скликання від 15.03.2016 № 35-4/16 
«Про встановлення іменних стипендій студентам навчальних закладів I-IV 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., Мітрік С.І., Палійчук О.М.  
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 № 1/20 
 

7 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2017 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової A.A. 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 № 2/20 
 

7 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін та доповнень 
до Регіональної обласної 
програми «Вчитель» на 2013-2022 
роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про внесення змін та 
доповнень до Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Внести зміни до пункту 2.3. розділу Напрямки діяльності і заходи 

Програми замінивши слова «отримали 180-200» на «отримали 195-200». 
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 

розгляд чергової сесії обласної ради із зазначеними 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 № 3/20 
 

7 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про передачу ОКЗ «Дитячо-
юнацька спортивна школа у 
м.Новодністровськ» у комунальну 
власність територіальної громади 
м.Новодністровськ 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про передачу ОКЗ «Дитячо-
юнацька спортивна школа у м.Новодністровськ» у комунальну власність 
територіальної громади м.Новодністровськ, 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 № 4/20 
 

7 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про перейменування КЗ 
«Чернівецьке обласне училище 
мистецтв ім.С.Воробкевича» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління культури 
обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про перейменування КЗ 
«Чернівецьке обласне училище мистецтв ім.С.Воробкевича», 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 № 5/20 
 

7 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про проголошення 2018 року Роком 
Буковинського віча 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління культури 
обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про проголошення 2018 
року Роком Буковинського віча, 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 № 6/20 
 

7 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про клопотання Департаменту 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо відміни іменних 
стипендій вищих навчальних 
закладів І-ІУ 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 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 7/20 
 

7 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про призначення іменних 
стипендій обласної ради 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 на 2018 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про призначення іменних стипендій обласної ради 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 на 2018 рік, 
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 № 8/20 
 

7 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Херсонської 
обласної ради VII скликання щодо 
недопущення зміни джерел 
фінансування вищих навчальних 
закладів 1-І І рівнів акредитації у 
2018 році 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд звернення Херсонської обласної ради VII скликання щодо 
недопущення зміни джерел фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації у 2018 році, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації розглянути вищезазначене звернення та надати конструктивні 
пропозиції щодо фінансування навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 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 № 9/20 
 

7 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Департаменту 
фінансів обласної державної 
адміністрації від 02/12.2017  
№04-21/9/6093 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 
02.12.2017 № 04-21/9/6093, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію 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 
 

ВИСНОВОК № 10/20 
 

7 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про пропозиції обласної державної 
адміністрації до плану роботи 
обласної ради на 2018 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про пропозиції обласної державної адміністрації до плану роботи обласної ради на 
2018 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію 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 
 

ВИСНОВОК № 11/20 
 

7 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про план роботи постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, 
науки, культури,спорту та 
молодіжної політики на 2018 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики на 2018 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики на 2018 рік (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 № 12/20 
 

7 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін до рішення 14-ї 
Чернівецької обласної ради VII 
скликання від 04.07.2017 року 
№102-14/17 «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 внесення змін до 
рішення 14-ї Чернівецької обласної ради VII скликання від 04.07.2017 року №102-
14/17 «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 № 13/20 
 

7 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про затвердження комплексної 
програми забезпечення молоді 
житлом на 2018-2022 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директор Чернівецького 
регіонального управління «Держмолодьжитло» Грекова С.А. про затвердження 
комплексної програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 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 № 14/20 
 

7 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Національної 
Академії педагогічних наук 
України від 21.11.2017 №2-6/552 
щодо передачі друкованої продукції 
НАПН України Інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд листа Національної Академії педагогічних наук України від 21.11.2017 
№2-6/552 щодо передачі друкованої продукції НАПН України Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати профільній постійній комісії обласної ради з питань 

приватизації та управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області підготувати проект рішення щодо безоплатної передачі 
друкованої продукції Національної Академії педагогічних наук України до сфери 
управління Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 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 № 15/20 
 

7 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Чернівецької 
обласної державної адміністрації 
від 31.10.2017 №01.35/18-2139 щодо 
притягнення до дисциплінарної 
відповідальності директора КЗ 
«Хотинська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат 
№2» Дідича Г.М. 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації від 31.10.2017 
№01.35/18-2139 щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директора 
КЗ «Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2» Дідича Г.М., 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію 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 
 

ВИСНОВОК № 16/20 
 

7 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін до рішення 4-ї 
сесії обласної ради VІІ скликання 
від № 35-4/16 «Про встановлення 
іменних стипендій студентам 
навчальних закладів І-ГУ рівнів 
акредитації з числа дітей-сиріт, 
дітей напівсиріт, один з батьків 
яких інвалід І групи, та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування» із змінами 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про внесення змін до рішення 4-ї сесії обласної ради VII скликання від 15.03.2016 
№ 35-4/16 «Про встановлення іменних стипендій студентам навчальних закладів I-
IV 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 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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