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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  № 44 
 

4 серпня 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 
МЕЛЬНИЧУК Віталій Кузьмич – заступник голови обласної ради; 
ІСОПЕНКО Ірина Юліанівна – заступник голови обласної державної 

адміністрації;  
ДЯКОВА Анжела Анатоліївна - директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації.; 
САВІСЬКО Інна Анатоліївна - заступник начальника служби у справах 

дітей обласної державної адміністрації; 
ЖИРЯДА Марія Леонівна - в.о. директора Департаменту комунікацій 

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

спорту обласної державної адміністрації; 
ГРИНЮК Оксана Іванівна - в.о. директора Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації; 
ФИЛИПЧУК Оксана Іванівна - начальник управління культури обласної 

державної адміністрації; 
ГЕРМАН Михайло Ілліч - голова конкурсної комісії; 
ПАЛІЙ Наталія Теодорівна – Педагогічний фаховий коледж 

Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича; 
МАКОВІЙЧУК Наталя Василівна - головний спеціаліст організаційного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2020 
рік. 

2. Про виконання обласного бюджету за 2019 рік. 



 

2 
 

3. Про хід виконання у 2019 році Регіональної програми запобігання 
дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2017-2021 роки. 

4. Про виконання Регіональної програми забезпечення інформаційних 
потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого 
значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки у 2019 
році. 

5. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 28.07.2020 
№01.43/18-1646. 

6. Про передачу об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області у комунальну власність Хотинської міської ради 
Хотинської міської об’єднаної територіальної громади. 

7. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 07.07.2020 
№01.12/18-1508. 

8. Про реорганізацію комунального закладу, що є спільною власністю 
територіальної громади сіл, селищ, міст Чернівецької області. 

9. Про присудження Премії Верховної ради України педагогічним 
працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів. 

10. Про розгляд клопотань Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації. 

11. Про внесення змін до Регіональної програми розвитку культури на 2020-
2022 роки. 

12. Про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади 
директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею. 

13. Про розгляд результатів виборів з обрання на посаду директора 
Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету 
ім.Ю.Федьковича. 

14. Про звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України 
та Прем’єр-міністра України щодо неприпустимості внесення змін до Закону 
України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 

15. Про розгляд звернення заступника голови обласної ради Мельничука 
К.В. щодо оптимізації штатної чисельності працівників КЗ «Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області». 

16. Про розгляд листа Всеукраїнської організації «Просвіта» ім.Тараса 
Шевченка. 

17. Про розгляд листа Рівненської обласної ради. 
18. Про здійснення часткового фінансування підготовки та участі команд 

майстрів з ігрових видів спорту в національних змаганнях. 
 
1. Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про внесення змін до 
обласного бюджету Чернівецької області на 2020 рік. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
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2. Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про виконання обласного 
бюджету за 2019 рік. 

Виступили:  Мітрік С.І., Гешко І.Т., Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
3. Слухали: Інформацію заступника начальника служби у справах дітей 

обласної державної адміністрації Савісько Інни Анатоліївни про хід виконання у 
2019 році Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку 
сімейних форм виховання на 2017-2021 роки. 

Виступили:  Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
4. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту комунікацій обласної 

державної адміністрації Жиряди Марії Леонівни про виконання Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, 
інших заходів на 2016-2020 роки у 2019 році. 

Виступили:  Гешко І.Т., Мітрік С.І., Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
5. Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту комунікацій обласної 

державної адміністрації Жиряди Марії Леонівни про зміни запропоновані в листі 
обласної державної адміністрації від 28.07.2020 №01.43/18-1646. 

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

обласної державної адміністрації Гринюк Оксани Іванівни про передачу об’єктів із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області у 
комунальну власність Хотинської міської ради Хотинської міської об’єднаної 
територіальної громади. 

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

обласної державної адміністрації Гринюк Оксани Іванівни про розгляд листа 
обласної державної адміністрації від 07.07.2020 №01.12/18-1508. 

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

обласної державної адміністрації Гринюк Оксани Іванівни про реорганізацію 
комунального закладу, що є спільною власністю територіальної громади сіл, 
селищ, міст Чернівецької області. 

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

обласної державної адміністрації Гринюк Оксани Іванівни про присудження 
Премії Верховної ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

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

обласної державної адміністрації Гринюк Оксани Іванівни про розгляд клопотань 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації про відміну та 
продовження 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:  Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно 
 
11. Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 

державної адміністрації Филипчук Оксани Іванівни про внесення змін до 
Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки. 

Виступили:  Гешко І.Т., Мітрік С.І., Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно 
 
12. Слухали: Інформацію голови конкурсної комісії Германа Михайла 

Ілліча про розгляд результатів конкурсного добору на заміщення посади директора 
Чернівецького обласного краєзнавчого музею. 

Виступили:  Мітрік С.І., Костащук І.І., Гешко І.Т. 
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 
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про розгляд результатів виборів з обрання на посаду директора Педагогічного 
коледжу Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича. 

Виступили:  Костащук І.І., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно 
 
14. Слухали: Інформацію заступника голови обласної ради Мельничука 

Віталія Кузьмича про звернення до Президента України, Голови Верховної Ради 
України та Прем’єр-міністра України щодо неприпустимості внесення змін до 
Закону України «Про забезпечення функціонування української мови, як 
державної» 

Виступили:  Костащук І.І., Гещко І.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно 
 
15. Слухали: Інформацію заступника голови обласної ради Мельничука 

Віталія Кузьмича про оптимізацію штатної чисельності працівників КЗ «Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області». 

Виступили:  Гешко І.Т., Костащук І.І., Мітрік С.І 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
 
16. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка Івана Тарасовича 
про обов’язковість застосування державної мови органами державної влади. 

Виступили:  Костащук І.І., Мітрік С.І 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно 
Результати голосування: прийнято одностайно 
 
17. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка Івана Тарасовича 
про недопустимість перегляду мовного законодавства. 

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

Виступили:  Костащук І.І., Мітрік С.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 № 1/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області 
на 2020 рік  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про 
внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2020 рік, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області на 2020 рік 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 № 2/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про виконання обласного 
бюджету за 2019 рік  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про 
виконання обласного бюджету за 2019 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про виконання обласного 
бюджету за 2019 рік 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 № 3/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про хід виконання у 2019 році 
Регіональної програми 
запобігання дитячій 
бездоглядності та розвитку 
сімейних форм виховання на 
2017-2021 роки  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
служби у справах дітей обласної державної адміністрації Савісько Інни 
Анатоліївни про хід виконання у 2019 році Регіональної програми 
запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 
2017-2021 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника начальника служби у справах дітей 

обласної державної адміністрації Савісько Інни Анатоліївни про хід 
виконання у 2019 році Регіональної програми запобігання дитячій 
бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2017-2021 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 № 4/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про виконання Регіональної 
програми забезпечення 
інформаційних потреб населення 
області, відзначення свят державного, 
регіонального, місцевого значення та 
здійснення представницьких, інших 
заходів на 2016-2020 роки у 2019 році 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Жиряди Марії Леонівни про 
виконання Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб 
населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого 
значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки у 
2019 році, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту комунікацій обласної 

державної адміністрації Жиряди Марії Леонівни про виконання Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення 
свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки у 2019 році 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 № 5/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 
28.07.2020 №01.43/18-1646 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Жиряди Марії Леонівни про 
зміни запропоновані в листі обласної державної адміністрації від 28.07.2020 
№01.43/18-1646, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту комунікацій обласної 

державної адміністрації Жиряди Марії Леонівни взяти до відома. 
2. Внести зміни – пункт 2.1. «Надання фінансової підтримки випуску 

видань місцевих авторів, літературно-просвітницьких журналів державною 
мовою та мовою національних меншин» додатку №3 «Напрями діяльності та 
заходи Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення 
області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та 
здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки» після слів 
«Департамент комунікацій облдержадміністрацій» доповнити словами 
«видавництва та друкарні». 

3. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради із зазначеними вище змінами. 
 
 
 
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 № 6/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про передачу об’єктів із спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області у 
комунальну власність Хотинської 
міської ради Хотинської міської 
об’єднаної територіальної громади 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Гринюк Оксани Іванівни про 
передачу об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області у комунальну власність Хотинської міської ради 
Хотинської міської об’єднаної територіальної громади, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Гринюк Оксани Іванівни про передачу об’єктів із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
у комунальну власність Хотинської міської ради Хотинської міської об’єднаної 
територіальної громади 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 № 7/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації від 
07.07.2020 №01.12/18-1508 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Гринюк Оксани Іванівни про 
розгляд листа обласної державної адміністрації від 07.07.2020 №01.12/18-1508, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Гринюк Оксани Іванівни взяти до відома. 
2. Виключити підпункт 1.2 проєкту рішення «Про перейменування 

комунальних закладів». 
3. Відповідно підпункт 1.3 вважати 1.2. 
4. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 

розгляд сесії обласної ради із зазначеними вище змінами. 
 
 
 
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 № 8/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про реорганізацію комунального 
закладу, що є спільною власністю 
територіальної громади сіл, 
селищ, міст Чернівецької області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Гринюк Оксани Іванівни про 
реорганізацію комунального закладу, що є спільною власністю територіальної 
громади сіл, селищ, міст Чернівецької області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Гринюк Оксани Іванівни про реорганізацію 
комунального закладу, що є спільною власністю територіальної громади сіл, 
селищ, міст Чернівецької області 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 № 9/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про присудження Премії Верховної 
ради України педагогічним 
працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних 
та позашкільних навчальних 
закладів  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Гринюк Оксани Іванівни про 
присудження Премії Верховної ради України педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Гринюк Оксани Іванівни про присудження Премії 
Верховної ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних 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 № 10/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотань 
Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Гринюк Оксани Іванівни про 
розгляд клопотань Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації про відміну та продовження 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 в.о. директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Гринюк Оксани Іванівни про відміну та продовження 
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 № 11/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про внесення змін до Регіональної 
програми розвитку культури на 
2020-2022 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Филипчук Оксани Іванівни про 
внесення змін до Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Филипчук Оксани Іванівни про внесення змін до Регіональної 
програми розвитку культури на 2020-2022 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 № 12/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд результатів 
конкурсного добору на заміщення 
посади директора Чернівецького 
обласного краєзнавчого музею 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови конкурсної комісії 
Германа Михайла Ілліча про розгляд результатів конкурсного добору на 
заміщення посади директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 

конкурсного добору на посаду директора Чернівецького обласного 
краєзнавчого музею визнано Сандуляка Івана Ілліча. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради призначити Сандуляка Івана Ілліча 
на посаду директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею, як такого, 
що обраний за конкурсним відбором. 
 
 
 
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 № 13/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд результатів виборів з 
обрання на посаду директора 
Педагогічного коледжу 
Чернівецького національного 
університету ім.Ю.Федьковича 
 

Заслухавши та обговоривши протокол від 05.02.2020 №8 засідання 
виборчої комісії з виборів директора Педагогічного коледжу Чернівецького 
національного університету ім.Ю.Федьковича, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодитися із результатами другого туру виборів з обрання директора 

Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету 
ім.Ю.Федьковича, який відбувся 5 лютого 2020 року, за результатами якого 
переможцем визнано Палій Наталію Теодорівну. 

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 № 14/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про звернення до Президента 
України, Голови Верховної Ради 
України та Прем’єр-міністра 
України щодо неприпустимості 
внесення змін до Закону України 
«Про забезпечення функціонування 
української мови як державної» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови обласної 
ради Мельничука Віталія Кузьмича про звернення до Президента України, 
Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо 
неприпустимості внесення змін до Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови, як державної», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника голови обласної ради Мельничука Віталія 

Кузьмича про звернення до Президента України, Голови Верховної Ради 
України та Прем’єр-міністра України щодо неприпустимості внесення змін до 
Закону України «Про забезпечення функціонування української мови, як 
державної» 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 № 15/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення заступника 
голови обласної ради Мельничука К.В. 
щодо оптимізації штатної чисельності 
працівників КЗ «Інститут 
післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови обласної 
ради Мельничука Віталія Кузьмича про оптимізацію штатної чисельності 
працівників КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію заступника голови обласної ради Мельничука Віталія 

Кузьмича про оптимізацію штатної чисельності працівників КЗ «Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області» взяти до відома. 
 
 
 
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 № 16/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Всеукраїнської 
організації «Просвіта» ім.Тараса 
Шевченка 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гешка Івана Тарасовича про обов’язковість застосування державної мови 
органами державної влади, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка Івана Тарасовича про 
обов’язковість застосування державної мови органами державної влади взяти 
до відома. 
 
 
 
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 № 17/44 
 

4 серпня 2020 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа 
Рівненської обласної ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гешка Івана Тарасовича про недопустимість перегляду мовного законодавства, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка Івана Тарасовича про 
недопустимість перегляду мовного законодавства взяти до відома. 
 
 
 
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 № 18/44 
 

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