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У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 27 
 

13 липня 2018 року      м. Чернівці, 
11.00         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; 
Собиль Ірина Ігорівна – головний спеціаліст – юрист-консультант 

відділу з питань децентралізації та розвитку місцевого самоврядування 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації; 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про внесення змін до рішення 32-ї сесії обласної ради VІ 

скликання від 28 травня 2015 року № 1-32/15 «Про схвалення проекту 
перспективного плану формування територій громад Чернівецької області» 
(зі змінами). 

2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік. 
 
1. Слухали: Інформацію головного спеціаліста – юрист-консультанта 

відділу з питань децентралізації та розвитку місцевого самоврядування 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації 
Собиль І.І. про внесення змін до рішення 32-ї сесії обласної ради VІ 
скликання від 28 травня 2015 року № 1-32/15 «Про схвалення проекту 
перспективного плану формування територій громад Чернівецької області» 
(зі змінами). 

Виступили: Гешко І.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
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2 Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2018 рік. 

Виступили: 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 № 1/27 
 

13 липня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про внесення змін до рішення 32-ї сесії 
обласної ради VІ скликання від 28 
травня 2015 року № 1-32/15 «Про 
схвалення проекту перспективного 
плану формування територій громад 
Чернівецької області» (зі змінами) 
 
 

Розглянувши проект рішення «Про внесення змін до рішення 32-ї 
сесії обласної ради VІ скликання від 28 травня 2015 року № 1-32/15 «Про 
схвалення проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернівецької області» (зі 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 № 2/27 
 

13 липня 2018 р. м.Чернівці 
 
Про внесення змін до обласного  
бюджету на 2018 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової А.А. 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 
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