
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 21 
 

21 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. 

Запрошені 
Дякова Анжела Анатоліївна - директор Департаменту фінансів 

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

обласної державної адміністрації; 
Маковійчук Наталя Василівна - головний спеціаліст 

організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про обласний бюджет на 2018 рік. 
2. Про затвердження Комплексної програми розвитку фізично 

культури і спорту Чернівецької області на 2018-2021 роки. 
3. Про звернення колективу КЗ «Вижницька спеціалізована школа-

інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів художньо-естетичного циклу ім.Н.Яремчука». 

4. Про звернення Чернівецької обласної федерації гандболу щодо 
виділення коштів у сумі 107 тис.грн. для поїздки команди з гандболу міста 
Герца на чемпіонат України. 

5. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2018 рік. 
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. 

1 Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Дякової A.A. про обласний бюджет на 2018 рік. 

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



 

 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
2 Слухали: Інформацію начальника управління молоді і спорту 

обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про затвердження 
Комплексної програми розвитку фізично культури і спорту Чернівецької 
області на 2018-2021 роки. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Гешко І.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно.  
3 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про звернення колективу КЗ «Вижницька спеціалізована школа-інтернат І-
ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 
художньо-естетичного циклу ім.Н.Яремчука». 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Гешко І.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
4 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про звернення Чернівецької обласної федерації гандболу щодо виділення 
коштів у сумі 107 тис.грн. для поїздки команди з гандболу міста Герца на 
чемпіонат України. 

Виступили: Гешко І.Т., Масловська С.Т., Костащук І.І.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
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 план роботи Чернівецької обласної ради на 2018 рік. 

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-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Виступили: 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 № 1/21 
 

21 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про обласний бюджет 
на 2018 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової A.A. про обласний 
бюджет на 2018 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його 

на розгляд чергової сесії обласної ради. 
3. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації при розподілі вільних залишків обласного бюджету у 2018 році 
розглянути питання виділення коштів на спів фінансування: 

3.1. ремонту спортивної зали (заміна підлоги) Заставнівської 
спортивної школи. 

3.2. для закупівлі комп’ютерного класу Берегометської ЗОШ №4 
Вижницького району. 
 
 
 
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 № 2/21 
 

21 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про затвердження 
Комплексної програми 
розвитку фізично культури і 
спорту Чернівецької області 
на 2018-2021 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
молоді і спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про 
затвердження Комплексної програми розвитку фізично культури і спорту 
Чернівецької області на 2018-2021 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підпункт 7 пункту 6 «Підтримка та розвиток олімпійського, 

неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху» Заходів 
Програми викласти в такій редакції: 

«Забезпечити виплату винагород, премій і стипендій спортсменам за 
успішні виступи в офіційних міжнародних та всеукраїнських змаганнях у 
видах спорту, які входять до програми Олімпійських, Паралімпійських та 
Дефлімпійських ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, 
Всесвітньої шахової Олімпіади, вагомі успіхи в інших Всесвітніх, 
Європейських іграх, визнаних центральним органом з питань фізичної 
культури і спорту, чемпіонатах і Кубках світу та Європи з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту (в пропорціях 70% на олімпійські, 30% на 
неолімпійські види, враховуючи затверджені в Україні та області 
пріоритети).» 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його 
з вищезазначеними змінами 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 № 3/21 
 

21 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про звернення колективу КЗ 
«Вижницька спеціалізована 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням 
окремих предметів та курсів 
художньо-естетичного циклу 
ім.Н.Яремчука»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики Гешка І.Т. про звернення колективу КЗ «Вижницька спеціалізована 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів художньо-естетичного циклу ім.Н.Яремчука», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати голові обласної ради оголосити конкурс на 

заміщення вакантної посади директора КЗ «Вижницька спеціалізована 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів художньо-естетичного циклу ім.Н.Яремчука». 
 
 
 
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 № 4/21 
 

21 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про звернення Чернівецької 
обласної федерації гандболу 
щодо виділення коштів у сумі 
107 тис.грн. для поїздки 
команди з гандболу міста Герца 
на чемпіонат України  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики Гешка І.Т. про звернення Чернівецької обласної федерації гандболу 
щодо виділення коштів у сумі 107 тис.грн. для поїздки команди з гандболу 
міста Герца на чемпіонат України, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації, як 

розпоряднику коштів обласного бюджету, розглянути вищезазначене 
звернення та надати пропозиції щодо фінансування підтримки команди з 
гандболу міста Герца на затвердження 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 № 5/21 
 

21 грудня 2017 року м.Чернівці 
 
Про план роботи Чернівецької 
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 план роботи Чернівецької обласної ради на 2018 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 № 6/21 
 

21 грудня 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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