
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 23 
 

19 березня 2018 року      м. Чернівці, 
11.30         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; 
Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту 

регіонального розвитку обласної державної адміністрації; 
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 

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

науки обласної державної адміністрації; 
Ісопенко Ірина Юліанівна – заступник директора Департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації; 
Сакрієр Оксана Леонідівна – начальник відділу Департаменту 

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

обласної державної адміністрації; 
Савич Діана Любомирівна – в.о. директора Чернівецького обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
Білек Оксана Василівна – начальник відділу інформаційної 

діяльності обласної державної адміністрації; 
Касьянчук Лада Василівна - директор ЧОЦЕВ «Юність Буковини»; 
Литвинчук Віталій Володимирович – директор КЗ «Чернівецька 

обласна дитячо-юнацька спортивна школа»; 
Руденко Руслан Миколайович – старший тренер з вільної боротьби 

ДЮСШ №1; 
Слободян Євгеній Лукянович – заступник директора ДЮСШ №1; 
Гнесь Володимир Олексійович – тренер-викладач з вільної боротьби 

ДЮСШ №4; 



 

 

Руснак Оксана Сергіївна – тренер-викладач з художньої гімнастики 
КЗ «Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа»; 

Вілігорська Наталія Олександрівна - тренер-викладач з тенісу КЗ 
«Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа»; 

Накоскіна Людмила Іванівна - тренер-викладач з волейболу КЗ 
«Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа»; 

Костюхін Юрій Олексійович - тренер-викладач з тенісу КЗ 
«Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа»; 

Чорна Джульєта Миколаївна – тренер з художньої гімнастики КЗ 
«Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа»; 

Одинак Сергій Георгійович – старший тренер з вільної боротьби КЗ 
«Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа»; 

Мороз Андрій Дмитрович - тренер з вільної боротьби КЗ 
«Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа»; 

Овчаренко Христина Василівна – представник батьків секції з 
волейболу; 

Таранюк Лоліта Сергіївна – представник батьків секції з тенісу; 
Ващенко Катерина Валеріївна – заступник голови батьківського 

комітету відділення тенісу; 
Плахотник Ольга Борисівна – голова батьківського комітету 

відділення художньої гімнастики; 
Маковійчук Наталя Василівна - головний спеціаліст 

організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради; 
Телеканал «Чернівецький промінь» 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік. 
2. Про виконання обласного бюджету за 2017 рік. 
3. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 

області на 2018 рік. 
4. Про виконання Регіональної програми підтримки національно-

культурних товариств Чернівецької області та української діаспори на 
2016-2018 роки у 2017 році. 

5. Про внесення змін до рішення 14-ї сесії обласної ради VІІ 
скликання від 04.07.2017 р. № 98-14/17 «Про укладення контракту за 
результатами конкурсу з директором ОКУ «Чернівецький академічний 
обласний театр ляльок» Волинцем Г.І.». 

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

7. Про реорганізацію, шляхом приєднання КЗ «Чернівецька обласна 
психолого-медико-педагогічна консультація» до комунального закладу 
«Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області». 

8. Про надання згоди на прийняття з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації. 



 

 

9. Про затвердження «Комплексної програми розвитку освітньої 
галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки». 

10. Про лист ОДА від 23.02.2018 № 7/414 щодо притягнення до 
дисциплінарної відповідальності директора ЧОЦЕВ «Юність Буковини» 
Касьянчук Л.В. 

11. Про звернення тренерів-викладачів з вільної боротьби 
Чернівецької області. 

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

13. Про хід виконання у 2017 році регіональної програми соціальної 
підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки. 

14. Про виконання Регіональної програми забезпечення 
інформаційних потреб області, відзначення свят державного, 
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших 
заходів на 2016-2020 роки у 2017 році. 

15. Про внесення змін до рішення 18-ї сесії обласної ради VІІ 
скликання від 07.12.2017 р. № 241-18/17 «Про передачу обласного 
комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа у 
м.Новодністровськ» у комунальну власність територіальної громади 
м.Новодністровськ». 

1. Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Дякової A.A. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2018 рік. 

Виступили: Гешко І.Т., Костащук І.І., Вітовський Б.І., Сакрієр О.Л.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
2 Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Дякової A.A. про виконання обласного бюджету за 
2017 рік. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Гешко І.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно.  
3 Слухали: Інформацію директора Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації Подорожного В.А. про 
Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 
2018 рік. 

Виступили: Костащук І.І., Гешко І.Т., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
4 Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 

державної адміністрації Китайгородської В.М. про виконання Регіональної 



 

 

програми підтримки національно-культурних товариств Чернівецької 
області та української діаспори на 2016-2018 роки у 2017 році. 

Виступили: Гешко І.Т., 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 внесення змін до 
рішення 14-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 04.07.2017р. № 98-14/17 
«Про укладення контракту за результатами конкурсу з директором ОКУ 
«Чернівецький академічний обласний театр ляльок» Волинцем Г.І.». 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Гешко І.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 виконання 
Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 
роки. 

Виступили: Гешко І.Т.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
7. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про реорганізацію, 
шляхом приєднання КЗ «Чернівецька обласна психолого-медико-
педагогічна консультація» до комунального закладу «Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області». 

Виступили: Гешко І.Т., Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
8. Слухали: 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 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

Виступили: Гешко І.Т., Костащук І.І., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
9. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про затвердження 
«Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 
2018-2022 роки». 

Виступили: Гешко І.Т., Масловська С.Т., Костащук І.І.,  
Сакрієр О.Л., Ісопенко І.О. 

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



 

 

10. Слухали: Інформації директора ЧОЦЕВ «Юність Буковини». 
Касьянчук Л.В. та директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. про лист ОДА від 23.02.2018  
№ 7/414 щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директора 
ЧОЦЕВ «Юність Буковини» Касьянчук Л.В. 

Виступили: Гешко І.Т., Масловська С.Т., Костащук І.І., Сакрієр О.Л. 
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., 
директора Чернівецької ДЮСШ Литвинчука В.В., заступника директора 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації  
Ісопенко І.Ю. та інших про звернення тренерів-викладачів з вільної 
боротьби Чернівецької області. 

Виступили: Гешко І.Т., Масловська С.Т., Костащук І.І., Сакрієр 
О.Л., Литвинчук В.В., Ващенко К.В., Паранюк Л.С., Вілігорська Н.О., 
Руснак О.С., Слободян Є.Л., Одинак С.Г. 

Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
12. 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 призначення іменної стипендії вищих навчальних 
закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно 
13. Слухали: Інформацію в.о. директора Чернівецького обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Савич Д.Л. про хід 
виконання у 2017 році регіональної програми соціальної підтримки сімей, 
дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Гешко І.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
14. Слухали: Інформацію начальника відділу інформаційної 

діяльності обласної державної адміністрації Білек О.В. про виконання 
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб області, 
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та 
здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки у 2017 році. 

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



 

 

15. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про внесення змін до 
рішення 18-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 07.12.2017 р.  
№ 241-18/17 «Про передачу обласного комунального закладу «Дитячо-
юнацька спортивна школа у м.Новодністровськ» у комунальну власність 
територіальної громади м.Новодністровськ». 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Гешко І.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 № 1/23 
 

19 березня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про внесення змін до 
обласного бюджету на 
2018 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової A.A. про внесення змін до 
обласного бюджету 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 № 2/23 
 

19 березня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про виконання 
обласного бюджету за 
2017 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової A.A. про виконання 
обласного бюджету за 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 № 3/23 
 

19 березня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про Програму економічного і 
соціального розвитку 
Чернівецької області на 2018 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації Подорожного В.А. 
про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області 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 № 4/23 
 

19 березня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про виконання Регіональної 
програми підтримки 
національно-культурних 
товариств Чернівецької області 
та української діаспори на 2016-
2018 роки у 2017 році 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про 
виконання Регіональної програми підтримки національно-культурних товариств 
Чернівецької області та української діаспори на 2016-2018 роки у 2017 році, 
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 № 5/23 
 

19 березня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про внесення змін до рішення 
14-ї сесії обласної ради VІІ 
скликання від 04.07.2017 р.  
№ 98-14/17 «Про укладення 
контракту за результатами 
конкурсу з директором ОКУ 
«Чернівецький академічний 
обласний театр ляльок» 
Волинцем Г.І.» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про 
внесення змін до рішення 14-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 04.07.2017р. 
№ 98-14/17 «Про укладення контракту за результатами конкурсу з директором 
ОКУ «Чернівецький академічний обласний театр ляльок» Волинцем Г.І.», 
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 № 6/23 
 

19 березня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про 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 
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 № 7/23 
 

19 березня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про реорганізацію, шляхом 
приєднання КЗ «Чернівецька 
обласна психолого-медико-
педагогічна консультація» до 
комунального закладу «Інститут 
післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про 
реорганізацію, шляхом приєднання КЗ «Чернівецька обласна психолого-медико-
педагогічна консультація» до комунального закладу «Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області», 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 № 8/23 
 

19 березня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про надання згоди на прийняття 
з державної власності у спільну 
власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст Чернівецької 
області цілісних майнових 
комплексів вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації 
 
 

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 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 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 № 9/23 
 

19 березня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про затвердження «Комплексної 
програми розвитку освітньої 
галузі Чернівецької області на 
2018-2022 роки» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про 
затвердження «Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької 
області 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. 
3. Внести зміни до додатку 3 зазначені в листі обласної державної 

адміністрації від 06.03.2018 року № 01.13/18-456 (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 № 10/23 
 

19 березня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про лист ОДА від 23.02.2018  
№ 7/414 щодо притягнення до 
дисциплінарної відповідальності 
директора ЧОЦЕВ «Юність 
Буковини» Касьянчук Л.В. 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформації директора ЧОЦЕВ «Юність 
Буковини». Касьянчук Л.В. та директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про лист ОДА від 23.02.2018 
№ 7/414 щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директора 
ЧОЦЕВ «Юність Буковини» Касьянчук Л.В., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. У зв’язку із закінченням терміну притягнення до відповідальності 

директора ЧОЦЕВ «Юність Буковини» Касьянчук Л.В. звернення обласної 
державної адміністрації залишити без розгляду. 
 
 
 
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 № 11/23 
 

19 березня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про звернення тренерів-
викладачів з вільної боротьби 
Чернівецької області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформації голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики Гешка І.Т., директора Чернівецької ДЮСШ Литвинчука В.В., 
заступника директора Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації Ісопенко І.Ю. та інших про звернення тренерів-викладачів з 
вільної боротьби Чернівецької області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації взяти до відома. 
2. Не підтримувати відкриття відділення зі змішаних єдиноборств 

(ММА) у комунальному закладі «Чернівецька обласна дитячо-юнацька 
спортивна школа». 

3. Рекомендувати голові обласної ради не погоджувати відкриття 
відділення зі змішаних єдиноборств (ММА) у комунальному закладі 
«Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа». 

4. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області підтримати позицію членів постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики стосовно зазначеного вище питання. 
 
 
 
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 № 12/23 
 

19 березня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про клопотання Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації 
щодо призначення іменної стипендії 
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 призначення іменної стипендії 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 та подати на підпис голові обласної ради 

розпорядження голови обласної ради з порушеного питання. 
 
 
 
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 № 13/23 
 

19 березня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про хід виконання у 2017 році 
регіональної програми 
соціальної підтримки сімей, дітей 
та молоді в Чернівецькій області 
на 2017-2021 роки  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора 
Чернівецького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
Савич Д.Л. про хід виконання у 2017 році регіональної програми соціальної 
підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій 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 № 14/23 
 

19 березня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про виконання Регіональної програми 
забезпечення інформаційних потреб 
області, відзначення свят державного, 
регіонального, місцевого значення та 
здійснення представницьких, інших 
заходів на 2016-2020 роки у 2017 році  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 
інформаційної діяльності обласної державної адміністрації Білек О.В. про 
виконання Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб області, 
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки у 2017 році, 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 № 15/23 
 

19 березня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про внесення змін до рішення 18-ї сесії 
обласної ради VІІ скликання від 07.12.2017 
р. № 241-18/17 «Про передачу обласного 
комунального закладу «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 внесення 
змін до рішення 18-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 07.12.2017 р.  
№ 241-18/17 «Про передачу обласного комунального закладу «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 
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