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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  № 43 
 

6 травня 2020 року      м. Чернівці, 
10.00         вул. Грушевського, 1 
 
 

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

Запрошені 
БОРЕЦЬ Микола Ярославович – керуючий справами обласної ради; 
ГАТРИЧ Вікторія Русланівна - директор Департаменту комунікацій з 

громадськістю обласної державної адміністрації; 
ПОГОДІН Олександр Едуардович – начальника управління молоді та 

спорту обласної державної адміністрації; 
ХАРАТІН Микола Іванович – директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації; 
КОСТЮК Анастасія Юріївна – ОКУ «Чернівецька обласна філармонія 

імені Дмитра Гнатюка»; 
МАКОВІЙЧУК Наталя Василівна - головний спеціаліст організаційного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про виконання у 2019 році Регіональної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 роки. 

2. Про внесення змін до Регіональної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 роки. 

3. Про внесення змін до Регіональної програми забезпечення 
інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, 
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших 
заходів на 2016-2020 роки. 

4. Про здійснення часткового фінансування підготовки та участі команд 
майстрів з ігрових видів спорту в національних змаганнях. 

5. Про розгляд клопотань Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації про відміну та призначення іменних стипендій 
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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. 

6. Про виконання у 2019 році Регіональної програми «Буковинські студії 
VІІ» (археологія, історія та культура Буковини (1359-1940 рр.) на 2017-2019 
роки. 

7. Про виконання у 2019 році Регіональної обласної програми «Вчитель» 
на 2013-2022 роки. 

8. Про перейменування комунальних закладів. 
9. Про реорганізацію комунального закладу «Хотинська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат №2» шляхом приєднання до комунального 
закладу «Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат». 

10. Про реорганізацію комунального обласного позашкільного 
оздоровчого закладу «Буковинка» шляхом приєднання до комунального 
закладу «Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа». 

11. Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 
генерального директора обласної комунальної установи «Чернівецька обласна 
філармонія ім. Дмитра Гнатюка». 

12. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України за 
внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування. 

13. Про розгляд звернення депутатів Одеської обласної ради щодо 
розробки та популяризації української національної ідеї. 

 

1. Слухали: Інформацію директора Департаменту комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації ГАТРИЧ Вікторії Русланівни 
про виконання у 2019 році 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. 
 

2. Слухали: Інформацію директора Департаменту комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації ГАТРИЧ Вікторії Русланівни 
про внесення змін до Регіональної програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 роки. 

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

3. Слухали: Інформацію директора Департаменту комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації ГАТРИЧ Вікторії Русланівни 
про внесення змін до Регіональної програми забезпечення інформаційних 
потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, 
місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 
роки. 
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Виступили:  Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

4. начальника управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації ПОГОДІНА Олександра Едуардовича про здійснення часткового 
фінансування підготовки та участі команд майстрів з ігрових видів спорту в 
національних змаганнях. 

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

5. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи Івановича про розгляд клопотань 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації про відміну та 
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. 

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

6. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи Івановича про виконання у 2019 
році Регіональної програми «Буковинські студії VІІ» (археологія, історія та 
культура Буковини (1359-1940 рр.) на 2017-2019 роки. 

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

7. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи Івановича про виконання у 2019 
році Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки. 

Виступили:  Мітрік С.І., 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 ХАРАТІНА Миколи Івановича про перейменування 
комунальних закладів. 

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

9. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи Івановича про розгляд клопотань 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації про 
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реорганізацію комунального закладу «Хотинська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат №2» шляхом приєднання до комунального закладу 
«Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат». 

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

10. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи Івановича про розгляд 
клопотань Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації про 
реорганізацію комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу 
«Буковинка» шляхом приєднання до комунального закладу «Чернівецька 
обласна дитячо-юнацька спортивна школа». 

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

11. Слухали: Інформацію голови конкурсної комісії, керуючого справами 
обласної ради БОРЦЯ Миколи Ярославовича про розгляд результатів 
конкурсного добору на заміщення посади генерального директора обласної 
комунальної установи «Чернівецька обласна філармонія ім. Дмитра Гнатюка». 

Виступили:  Гешко І.Т., Мітрік С.І., Костащук І.І., Костюк А.Ю. 
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 Івана 
Тарасовича про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 
за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування. 

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

13. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики ГЕШКА Івана 
Тарасовича про розгляд звернення депутатів Одеської обласної ради щодо 
розробки та популяризації української національної ідеї. 

Виступили:  Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно 
 
 
 

Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/43 
 

6 травня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про виконання у 2019 році Регіональної 
програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у 
Чернівецькій області на 2017-2020 роки  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації ГАТРИЧ 
Вікторії Русланівни про виконання у 2019 році Регіональної програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 
2017-2020 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій з громадськістю 

обласної державної адміністрації ГАТРИЧ Вікторії Русланівни про 
виконання у 2019 році Регіональної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 роки взяти 
до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 2/43 
 

6 травня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про внесення змін до Регіональної 
програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у 
Чернівецькій області на 2017-2020 роки  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації ГАТРИЧ 
Вікторії Русланівни про внесення змін до Регіональної програми сприяння 
розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 
роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій з громадськістю 

обласної державної адміністрації ГАТРИЧ Вікторії Русланівни про внесення 
змін до Регіональної програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 3/43 
 

6 травня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про внесення змін до Регіональної 
програми забезпечення інформаційних 
потреб населення області, відзначення 
свят державного, регіонального, 
місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-
2020 роки  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації ГАТРИЧ 
Вікторії Русланівни про внесення змін до Регіональної програми 
забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій з громадськістю 

обласної державної адміністрації ГАТРИЧ Вікторії Русланівни про внесення 
змін до Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб 
населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого 
значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки 
взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 4/43 
 

6 травня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про здійснення часткового 
фінансування підготовки та участі 
команд майстрів з ігрових видів спорту 
в національних змаганнях 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
молоді та спорту обласної державної адміністрації ПОГОДІНА Олександра 
Едуардовича про здійснення часткового фінансування підготовки та участі 
команд майстрів з ігрових видів спорту в національних змаганнях, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації ПОГОДІНА Олександра Едуардовича про 
здійснення часткового фінансування підготовки та участі команд майстрів з 
ігрових видів спорту в національних змаганнях взяти до відома. 

2. У зв’язку з недоцільності розгляду даного питання зняти його з 
сайту обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 5/43 
 

6 травня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотань 
Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи 
Івановича про розгляд клопотань Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації про відміну та 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, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи Івановича про відміну та 
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 взяти до 
відома. 

2. Підготувати та подати на підпис першому заступникові голови 
обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ розпорядження обласної ради з 
порушеного питання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 6/43 
 

6 травня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про виконання у 2019 році Регіональної 
програми «Буковинські студії VІІ» 
(археологія, історія та культура 
Буковини (1359-1940 рр.) на 2017-2019 
роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи 
Івановича про виконання у 2019 році Регіональної програми «Буковинські 
студії VІІ» (археологія, історія та культура Буковини (1359-1940 рр.) на 2017-
2019 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи Івановича про виконання у 2019 
році Регіональної програми «Буковинські студії VІІ» (археологія, історія та 
культура Буковини (1359-1940 рр.) на 2017-2019 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 7/43 
 

6 травня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про виконання у 2019 році 
Регіональної обласної програми 
«Вчитель» на 2013-2022 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи 
Івановича про виконання у 2019 році Регіональної обласної програми 
«Вчитель» на 2013-2022 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи Івановича про виконання у 2019 
році Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 8/43 
 

6 травня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про перейменування 
комунальних закладів 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи 
Івановича про перейменування комунальних закладів, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи Івановича про перейменування 
комунальних закладів взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 9/43 
 

6 травня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про реорганізацію комунального 
закладу «Хотинська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2» 
шляхом приєднання до комунального 
закладу «Карапчівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи 
Івановича про реорганізацію комунального закладу «Хотинська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2» шляхом приєднання до комунального 
закладу «Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат», постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи Івановича про реорганізацію 
комунального закладу «Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №2» шляхом приєднання до комунального закладу «Карапчівська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» взяти до відома. 

2. Провести виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики на базі комунальних 
закладів «Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2» та 
«Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» після завершення 
карантинних заходів. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 10/43 
 

6 травня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про реорганізацію комунального 
обласного позашкільного оздоровчого 
закладу «Буковинка» шляхом 
приєднання до комунального закладу 
«Чернівецька обласна дитячо-юнацька 
спортивна школа»  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи 
Івановича про реорганізацію комунального обласного позашкільного 
оздоровчого закладу «Буковинка» шляхом приєднання до комунального 
закладу «Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа», постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації ХАРАТІНА Миколи Івановича про реорганізацію 
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу «Буковинка» 
шляхом приєднання до комунального закладу «Чернівецька обласна дитячо-
юнацька спортивна школа» взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 11/43 
 

6 травня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на заміщення посади 
генерального директора обласної 
комунальної установи «Чернівецька 
обласна філармонія ім. Дмитра 
Гнатюка» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови конкурсної комісії, 
керуючого справами обласної ради БОРЦЯ Миколи Ярославовича про 
розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади генерального 
директора обласної комунальної установи «Чернівецька обласна філармонія 
ім. Дмитра Гнатюка», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 

конкурсного добору на посаду генерального директора обласної комунальної 
установи «Чернівецька обласна філармонія ім. Дмитра Гнатюка» визнано 
Костюк Анастасію Юріївну. 

2. Рекомендувати проєкт рішення «Про призначення керівників 
підприємств та установ – об’єктів спільної власності територіальної громад 
сіл, селищ, міст Чернівецької області» для розгляду на сесії обласної ради 
доповнивши його відповідним пунктом. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 12/43 
 

6 травня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про клопотання щодо присудження 
Премії Верховної Ради України за 
внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого 
самоврядування 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики ГЕШКА Івана Тарасовича про клопотання щодо присудження 
Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики ГЕШКА Івана Тарасовича 
про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України за внесок 
молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 13/43 
 

6 травня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення депутатів 
Одеської обласної ради щодо розробки 
та популяризації української 
національної ідеї 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики ГЕШКА Івана Тарасовича про розгляд звернення депутатів 
Одеської обласної ради щодо розробки та популяризації української 
національної ідеї, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики ГЕШКА Івана Тарасовича 
про розгляд звернення депутатів Одеської обласної ради щодо розробки та 
популяризації української національної ідеї взяти до відома. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Іван ГЕШКО 
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