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У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 4 
 

24 березня 2021 року       м. Чернівці, 
11.00          вул. Грушевського, 1 

Присутні: 
ПАЛІЙЧУК Оксана Михайлівна - голова постійної комісії;  
ГОРОБІЄВСЬКА Яна Вікторівна. 
Відсутні: 
КАРАПЧІЄВСЬКА Валентина Григорівна. 

Запрошені: 
ДЯКОВА Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації; 
САВІСЬКО Інна Анатоліївна – в.о. начальника служби у справах дітей 

обласної державної адміністрації; 
ГАТРИЧ Вікторія Русланівна – директор Департаменту комунікацій 

обласної державної адміністрації; 
ДУНАЄВСЬКИЙ Валентин Борисович – в.о. директора Департаменту 

регіонального розвитку обласної державної адміністрації; 
У роботі комісії взяли участь:  
ПАВЛЮК Михайло Вікторович – заступник голови обласної ради; 
ПРОХОРОВА-СКРИПА Оксана Сергіївна – начальник юридичного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VІІІ скликання до Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, Міністерства культури та інформаційної політики 
України, Київської міської ради щодо присудження Іванові Миколайчуку 
найвищої державної нагороди – героя України (посмертно)». 

Інформує: Павлюк Михайло Вікторович – заступник голови обласної 
ради. 

2. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 09.02.2021 
№01.48/18-231. 

Інформує: Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації. 
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3. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 09.02.2021 
№01.55/18-232. 

Інформує: Гатрич Вікторія Русланівна – директор Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації. 

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

Інформує: Савісько Інна Анатоліївна – в.о. начальника служби у справах 
дітей обласної державної адміністрації. 

5. Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
6. Про виконання обласного бюджету за 2020 рік. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
7. Про розгляд проєкту рішення «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік». 
Інформує: Дунаєвський Валентин Борисович – в.о. директора 

Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 
8. Про розгляд проєкту рішення «Про план роботи Чернівецької 

обласної ради на 2021 рік». 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
9. Про встановлення іменних стипендій студентам закладів вищої та 

фахової передвищої освіти з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з батьків 
яких інвалід І групи, та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
10. Про розгляд результатів конкурсного добору на посаду директора КЗ 

«Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді». 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
11. Про розгляд результатів конкурсного добору на посаду директора КЗ 

«Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №3». 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
12. Про затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради VІІІ 

скликання. 
Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного 

відділу виконавчого апарату обласної ради 
13. Про затвердження Положення про постійні комісії Чернівецької 

обласної ради. 
Інформує: Прохорова-Скрипа Оксана Сергіївна – начальник юридичного 

відділу виконавчого апарату обласної ради 
14. Про розгляд листа Комітету Верховної Ради України з питань освіти, 

науки та інновацій. 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
15. Про розгляд звернення Вижницької районної ради. 
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Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
16. Про розгляд звернень опорного закладу «Мигівський заклад середньої 

освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти». 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
17. Про розгляд звернень ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені 

Дмитра Гнатюка» щодо фінансової підтримки колективу театру на поточний 
бюджетний рік. 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
18. Про розгляд звернення Сторожинецької міської ради щодо 

врегулювання на законодавчому рівні питання розподілу освітньої субвенції та 
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам. 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
19. Про розгляд рішення Тернопільської обласної ради. 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
20. Про розгляд звернення Народного депутата України Наталії ПІПИ 

щодо законодавчого врегулювання питання з використання майна ліквідованих 
шкіл у сільській місцевості. 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
 

1. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VІІІ скликання до Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, Міністерства культури та інформаційної політики 
України, Київської міської ради щодо присудження Іванові Миколайчуку 
найвищої державної нагороди – героя України (посмертно)». 

ІНФОРМУЄ: Михайло ПАВЛЮК – заступник голови обласної ради.  
ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Яна ГОРОБІЄВСЬКА  
ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію заступника голови обласної ради Михайла ПАВЛЮКА 

про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІІ скликання до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Міністерства культури та інформаційної політики України, Київської міської 
ради щодо присудження Іванові Миколайчуку найвищої державної нагороди – 
героя України (посмертно) взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається). 
Результати голосування: «за» - 2. 
 

2. СЛУХАЛИ:  
Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 09.02.2021 

№01.48/18-231. 
ІНФОРМУЄ: Вікторія ГАТРИЧ – директор Департаменту комунікацій 

обласної державної адміністрації. 
ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Яна ГОРОБІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ: 
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1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 
адміністрації Вікторії ГАТРИЧ щодо внесення змін до проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб 
населення області на 2021-2023 роки» взяти до відома. 

2. При розгляді проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 
роки» внести наступні зміни: 

- п. 2.1. додатку 3 до Регіональної програми забезпечення інформаційних 
потреб населення області на 2021-2023 роки викласти в новій редакції: 
Виготовлення та поширення тематичної поліграфічної продукції 
(просвітницьких, інформаційних матеріалів: постерів, флаєрів, брошур, 
листівок, візиток тощо). 

(Висновок комісії додається). 
Результати голосування: «за» - 2. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 
09.02.2021 №01.55/18-232. 

ІНФОРМУЄ: Вікторія ГАТРИЧ – директор Департаменту комунікацій обласної 
державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Яна ГОРОБІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. При розгляді проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 

програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, 
інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки» внести наступні 
зміни: 

- п. 5.6. додатку 5 «Заходи з відзначення державних, знаменних і 
пам’ятних дат, тощо» Додатку 2 Регіональної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, 
місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у 
Чернівецькій області на 2021-2023 роки викласти в такій редакції:  
5.6 
Виготовлення 
та поширення 
соціальної 
реклами з 
відзначення 
святкових 
заходів, 
пам’ятних 
дат та інших 
важливих 
подій області 
та держави 

Впродовж 
2021-2023 
років 

Департамент 
комунікацій 
обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

1500,0 500,0 500,0 500,0 Популяризація 
серед 
громадського 
державницьких 
поглядів, 
сприяння 
консолідації 
суспільства 

- п.5.7 розділу 5 Додатку 2 вилучити. 
(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
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4. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про хід виконання у 2020 
році Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку 
сімейних форм виховання на 2017-2021 роки». 

ІНФОРМУЄ: Інна САВІСЬКО - в.о. начальника служби у справах дітей 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Яна ГОРОБІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію в.о. начальника служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації Інни САВІСЬКО про виконання у 2020 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. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2021 рік». 

ІНФОРМУЄ: Анжела ДЯКОВА – директор Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Яна Горобієвська. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про внесення змін до обласного бюджету на 
2021 рік взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
6. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про виконання обласного 

бюджету за 2020 рік». 
ІНФОРМУЄ: Анжела ДЯКОВА – директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про виконання обласного бюджету за 2020 рік 
взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
7. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про Програму 

економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік». 
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ІНФОРМУЄ: Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ - в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Яна ГОРОБІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію в.о. директора Департаменту регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації Валентина ДУНАЄВСЬКОГО щодо розгляду 
проєкту рішення «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2021 рік» взяти до відома. 

2. Внести наступні зміни до Програми: 
2.1. Відкоригувати зміст Програми шляхом внесення технічних правок, 

замінивши формулювання «будуть здійсненні впродовж 2020 року» або на 
«були здійсненні, як частина звіту», або уточнити їх відповідно до 2021 року. 

2.2. Врахувати у Програмі та врахувати такі пріоритетні напрямки: 
- забезпечення архітектурної доступності до закладів соціальної сфери 

(освіти, медицина, культура тощо) або доповнити даними заходами Додаток 3.3 
у розрізі територіальних громад; 

- забезпечення закладів освіти області швидкісним безперервним 
волокнооптичним Інтернетом (не менше 100 мБ); 

- забезпечення закладів освіти області, педагогічних працівників та учнів 
малозабезпечених сімей комп’ютерною технікою (планшет) для якісної 
організації дистанційного та змішаного навчання. 

3. Рекомендувати обласній державній адміністрації здійснити 
координацію щодо подачі заявок територіальними громадами до Міністерства 
цифрової трансформації України стосовно Інтернет субвенції для підключення 
закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового Інтернету в сільській 
місцевості. 

4. Вилучити пункт 5.1.1. з додатку 3.3. 
5. Подати окремим додатком план ремонту доріг загального користування 

місцевого значення у розрізі територіальних громад згідно коштів 
передбачених в Чернівецькому обласному бюджеті на 2021 рік. 

6. Рекомендувати обласній державній адміністрації, територіальним 
громадам передбачити чіткі, конкретні заходи відповідно до визначених 
напрямків соціально-економічного розвитку у розрізі територіальних громад.  

7. За умови внесення вищезазначених змін погодитись із запропонованим 
проєктом рішення та внести його на розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
8. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про план роботи 

Чернівецької обласної ради на 2021 рік». 
ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
щодо розгляду проєкту рішення «Про план роботи Чернівецької обласної ради 
на 2021 рік» взяти до відома. 
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2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
9. СЛУХАЛИ: Про встановлення іменних стипендій студентам закладів 

вищої та фахової передвищої освіти з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з 
батьків яких інвалід І групи, та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про встановлення іменних стипендій студентам закладів вищої та фахової 
передвищої освіти з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з батьків яких 
інвалід І групи, та дітей, позбавлених батьківського піклування взяти до відома. 

2. Підготувати проєкт рішення «Про встановлення іменних стипендій 
студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти з числа дітей-сиріт, 
дітей напівсиріт один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, позбавлених 
батьківського піклування» та внести його на розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
10. СЛУХАЛИ: Про розгляд результатів конкурсного добору на посаду 

директора КЗ «Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді». 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 

конкурсного добору на посаду директора КЗ «Чернівецький обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді» визнано ПЛЕШКА Петра 
Денисовича. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради призначити ПЛЕШКА Петра 
Денисовича на посаду директора КЗ «Чернівецький обласний центр науково-
технічної творчості учнівської молоді», як переможця конкурсного відбором та 
укласти контракт строком на 5 років. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
11. СЛУХАЛИ: Про розгляд результатів конкурсного добору на посаду 

директора КЗ «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №3». 
ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 

конкурсного добору на посаду директора КЗ «Чернівецька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №3» визнано ДОБРЖАНСЬКУ Ольгу 
Михайлівну. 
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2. Рекомендувати сесії обласної ради призначити ДОБРЖАНСЬКУ Ольгу 
Михайлівну на посаду директора КЗ «Чернівецька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат №3», як переможця конкурсного відбором. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
12. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Регламенту Чернівецької обласної ради VІІІ скликання». 
ІНФОРМУЄ: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА - начальник юридичного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 
ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Яна ГОРОБІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради Оксани Прохорової-СКРИПИ про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради VІІІ скликання» взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
13. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження 

Положення про постійні комісії Чернівецької обласної ради». 
ІНФОРМУЄ: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА - начальник юридичного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 
ВИСТУПИЛИ: Оксана ПАЛІЙЧУК, Яна ГОРОБІЄВСЬКА. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради Оксани Прохорової-СКРИПИ про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Положення про постійні комісії Чернівецької обласної ради» 
взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

(Висновок комісії додається).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
14. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа Комітету Верховної Ради України з 

питань освіти, науки та інновацій. 
ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд листа Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та 
інновацій щодо надання претендента на встановлення щорічної Премії 
Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
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професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів взяти 
до відома. 

2. Рекомендувати Вищому професійному училищу №24 в м.Заставна 
підготувати та подати до обласної ради всі необхідні матеріали на 
Ковальницького Петра Миколайовича для встановлення щорічної Премії ВРУ 
педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних 
та позашкільних навчальних закладів. 

Додаток на 1 арк. в 1 прим. 
(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
15. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Вижницької районної ради. 
ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд звернення Вижницької районної ради щодо включення 
Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.І.Діяконюка до об’єктів, які фінансуються з 
Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році, з метою проведення 
капітального ремонту приміщення старої школи, що знаходиться на балансі 
зазначеного освітнього закладу взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Вижницької районної ради щодо включення 
Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.І.Діяконюка до об’єктів, які фінансуються з 
Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році, з метою проведення 
капітального ремонту приміщення старої школи, що знаходиться на балансі 
зазначеного освітнього закладу. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
16. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень опорного закладу «Мигівський 

заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти». 
ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про звернення опорного закладу «Мигівський заклад середньої освіти І-ІІІ 
ступенів – заклад дошкільної освіти» взяти до відома. 

2. Рекомендувати опорному закладу «Мигівський заклад середньої освіти 
І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» звернутися до Берегометської 
селищної ради щодо виділення коштів на розробку проєктної документації для 
добудови корпусу «А» під дошкільну дитячу установу. 

(Рекомендації комісії додаються).  
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Результати голосування: «за» - 2. 
 
17. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень ОКУ «Чернівецька обласна 

філармонія імені Дмитра Гнатюка» щодо фінансової підтримки колективу 
театру на поточний бюджетний рік. 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про звернень ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка» 
щодо фінансової підтримки колективу театру на поточний бюджетний рік взяти 
до відома. 

2. Відповідь обласної ради від 19.02.2021 року № 01-15/39-228 надіслано 
заявнику. 

3. Рекомендувати обласній державній адміністрації звернутися до 
Чернівецької міської ради щодо спільного фінансування, утримання 
професійних колективів ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра 
Гнатюка» задля сталого розвитку сфери культури. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
18. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Сторожинецької міської ради 

щодо врегулювання на законодавчому рівні питання розподілу освітньої 
субвенції та додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам. 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про звернення Сторожинецької міської ради щодо врегулювання на 
законодавчому рівні питання розподілу освітньої субвенції та додаткової 
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації підготувати проєкт 
рішення та текст звернення до Міністерства освіти України і Міністерства 
фінансів України про перегляд та коригування формули освітньої субвенції 
щодо визначення сприятливого коефіцієнту для гірських територій області та 
територіальних громад з центром у містах районного значення, які прирівняні 
до міст обласного значення (Сторожинецька, Хотинська) та подати до обласної 
ради у термін до 26.03.2021. 

3. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
19. СЛУХАЛИ: Про розгляд рішення Тернопільської обласної ради. 
ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії.  
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ВИРІШИЛИ:  
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про 
розгляд рішення Тернопільської обласної ради взяти до відома. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
20. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Народного депутата України 

Наталії ПІПИ щодо законодавчого врегулювання питання з використання 
майна ліквідованих шкіл у сільській місцевості. 

ІНФОРМУЄ: Оксана ПАЛІЙЧУК – голова постійної комісії.  
ВИРІШИЛИ:  
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК про 
розгляд звернення Народного депутата України Наталії ПІПИ щодо 
законодавчого врегулювання питання з використання майна ліквідованих шкіл 
у сільській місцевості взяти до відома. 

(Рекомендації комісії додаються).  
Результати голосування: «за» - 2. 
 
 
 

Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
 
 
 
Секретар постійної комісії Яна ГОРОБІЄВСЬКА 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної 
ради VІІІ скликання до Президента 
України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, Міністерства 
культури та інформаційної політики 
України, Київської міської ради щодо 
присудження Іванові Миколайчуку 
найвищої державної нагороди – героя 
України (посмертно)»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови обласної 
ради Михайла ПАВЛЮКА про звернення депутатів Чернівецької обласної ради 
VІІІ скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Міністерства культури та інформаційної політики України, 
Київської міської ради щодо присудження Іванові Миколайчуку найвищої 
державної нагороди – героя України (посмертно), постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника голови обласної ради Михайла ПАВЛЮКА 

про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІІ скликання до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Міністерства культури та інформаційної політики України, Київської міської 
ради щодо присудження Іванові Миколайчуку найвищої державної нагороди – 
героя України (посмертно) взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 2/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 09.02.2021 №01.48/18-231 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Вікторії ГАТРИЧ щодо внесення 
змін до проєкту рішення «Про затвердження Регіональної програми 
забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту комунікацій обласної державної 

адміністрації Вікторії ГАТРИЧ щодо внесення змін до проєкту рішення «Про 
затвердження Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб 
населення області на 2021-2023 роки» взяти до відома. 

2. При розгляді проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 
роки» внести наступні зміни: 

- п. 2.1. додатку 3 до Регіональної програми забезпечення інформаційних 
потреб населення області на 2021-2023 роки викласти в новій редакції: 
Виготовлення та поширення тематичної поліграфічної продукції 
(просвітницьких, інформаційних матеріалів: постерів, флаєрів, брошур, 
листівок, візиток тощо). 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 3/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 09.02.2021 №01.55/18-232 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
комунікацій обласної державної адміністрації Вікторії ГАТРИЧ щодо внесення 
змін до проєкту рішення «Про затвердження Регіональної програми сприяння 
розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, 
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших 
заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки», постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. При розгляді проєкту рішення «Про затвердження Регіональної 

програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, 
інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки» внести наступні 
зміни: 

- п. 5.6. додатку 5 «Заходи з відзначення державних, знаменних і 
пам’ятних дат, тощо» Додатку 2 Регіональної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, 
місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у 
Чернівецькій області на 2021-2023 роки викласти в такій редакції:  
5.6 
Виготовлення 
та поширення 
соціальної 
реклами з 
відзначення 
святкових 
заходів, 
пам’ятних 
дат та інших 
важливих 
подій області 
та держави 

Впродовж 
2021-2023 
років 

Департамент 
комунікацій 
обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет 

1500,0 500,0 500,0 500,0 Популяризація 
серед 
громадського 
державницьких 
поглядів, 
сприяння 
консолідації 
суспільства 

- п.5.7 розділу 5 Додатку 2 вилучити. 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 4/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про хід 
виконання у 2020 році Регіональної 
програми запобігання дитячій 
бездоглядності та розвитку сімейних форм 
виховання на 2017-2021 роки» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника служби у 
справах дітей обласної державної адміністрації Інни САВІСЬКО про виконання 
у 2020 році Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та 
розвитку сімейних форм виховання на 2017-2021 роки, постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію в.о. начальника служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації Інни САВІСЬКО про виконання у 2020 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  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 5/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2021 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про внесення 
змін до обласного бюджету на 2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про внесення змін до обласного бюджету на 
2021 рік взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 6/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про виконання обласного 
бюджету за 2020 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про виконання 
обласного бюджету за 2020 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про виконання обласного бюджету за 2020 рік 
взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 7/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
Програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2021 рік» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації Валентина 
ДУНАЄВСЬКОГО щодо розгляду проєкту рішення «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації Валентина ДУНАЄВСЬКОГО щодо розгляду 
проєкту рішення «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2021 рік» взяти до відома. 

2. Внести наступні зміни до Програми: 
2.1. Відкоригувати зміст Програми шляхом внесення технічних правок, 

замінивши формулювання «будуть здійсненні впродовж 2020 року» або на 
«були здійсненні, як частина звіту», або уточнити їх відповідно до 2021 року. 

2.2. Врахувати у Програмі та врахувати такі пріоритетні напрямки: 
- забезпечення архітектурної доступності до закладів соціальної сфери 

(освіти, медицина, культура тощо) або доповнити даними заходами Додаток 3.3 
у розрізі територіальних громад; 

- забезпечення закладів освіти області швидкісним безперервним 
волокнооптичним Інтернетом (не менше 100 мБ); 

- забезпечення закладів освіти області, педагогічних працівників та учнів 
малозабезпечених сімей комп’ютерною технікою (планшет) для якісної 
організації дистанційного та змішаного навчання. 

3. Рекомендувати обласній державній адміністрації здійснити 
координацію щодо подачі заявок територіальними громадами до Міністерства 



цифрової трансформації України стосовно Інтернет субвенції для підключення 
закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового Інтернету в сільській 
місцевості. 

4. Вилучити пункт 5.1.1. з додатку 3.3. 
5. Подати окремим додатком план ремонту доріг загального 

користування місцевого значення у розрізі територіальних громад згідно 
коштів передбачених в Чернівецькому обласному бюджеті на 2021 рік. 

6. Рекомендувати обласній державній адміністрації, територіальним 
громадам передбачити чіткі, конкретні заходи відповідно до визначених 
напрямків соціально-економічного розвитку у розрізі територіальних громад.  

7. За умови внесення вищезазначених змін погодитись із 
запропонованим проєктом рішення та внести його на розгляд сесії обласної 
ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 8/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про план роботи 
Чернівецькоі обласноі ради 
на 2021 рік» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК щодо розгляду проєкту рішення «Про план 
роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
щодо розгляду проєкту рішення «Про план роботи Чернівецької обласної ради 
на 2021 рік» взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 9/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про встановлення іменних стипендій 
студентам закладів вищої та фахової 
передвищої освіти з числа дітей-сиріт, дітей 
напівсиріт один з батьків яких інвалід І 
групи, та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про встановлення іменних стипендій студентам 
закладів вищої та фахової передвищої освіти з числа дітей-сиріт, дітей 
напівсиріт один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про встановлення іменних стипендій студентам закладів вищої та фахової 
передвищої освіти з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з батьків яких 
інвалід І групи, та дітей, позбавлених батьківського піклування взяти до відома. 

2. Підготувати проєкт рішення «Про встановлення іменних стипендій 
студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти з числа дітей-сиріт, 
дітей напівсиріт один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, позбавлених 
батьківського піклування» та внести його на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 10/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на посаду директора КЗ 
«Чернівецький обласний центр науково-
технічної творчості учнівської молоді» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд результатів конкурсного добору на 
посаду директора КЗ «Чернівецький обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 

конкурсного добору на посаду директора КЗ «Чернівецький обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді» визнано ПЛЕШКА Петра 
Денисовича. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради призначити ПЛЕШКА Петра 
Денисовича на посаду директора КЗ «Чернівецький обласний центр науково-
технічної творчості учнівської молоді», як переможця конкурсного відбором та 
укласти контракт строком на 5 років. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 11/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд результатів конкурсного 
добору на посаду директора КЗ 
«Чернівецька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат №3» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд результатів конкурсного добору на 
посаду директора КЗ «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
№3», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити рішення конкурсної комісії, згідно якого переможцем 

конкурсного добору на посаду директора КЗ «Чернівецька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №3» визнано ДОБРЖАНСЬКУ Ольгу 
Михайлівну. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради призначити ДОБРЖАНСЬКУ 
Ольгу Михайлівну на посаду директора КЗ «Чернівецька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №3», як переможця конкурсного відбором. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 12/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про затвердження Регламенту 
Чернівецькоі обласноі ради 
Vііі скликання» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради Оксани Прохорової-СКРИПИ про розгляд 
проєкту рішення «Про затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради 
VІІІ скликання», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради Оксани Прохорової-СКРИПИ про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Регламенту Чернівецької обласної ради VІІІ скликання» взяти до 
відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 13/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення 
«Про затвердження Положення 
про постійні комісіі 
Чернівецькоі обласноі ради» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради Оксани Прохорової-СКРИПИ про розгляд 
проєкту рішення «Про затвердження Положення про постійні 
комісіі Чернівецькоі обласноі ради», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради Оксани Прохорової-СКРИПИ про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження Положення про постійні комісіі Чернівецькоі 
обласноі ради» взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 14/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Комітету 
Верховної Ради України з питань 
освіти, науки та інновацій  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд листа Комітету Верховної Ради 
України з питань освіти, науки та інновацій щодо надання претендента на 
встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним 
працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд листа Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та 
інновацій щодо надання претендента на встановлення щорічної Премії 
Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів взяти 
до відома. 

2. Рекомендувати Вищому професійному училищу №24 в м.Заставна 
підготувати та подати до обласної ради всі необхідні матеріали на 
Ковальницького Петра Миколайовича для встановлення щорічної Премії ВРУ 
педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних 
та позашкільних навчальних закладів. 

Додаток на 1 арк. в 1 прим. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 15/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення 
Вижницької районної ради  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення Вижницької районної ради  
щодо включення Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.І.Діяконюка до об’єктів, 
які фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році, з 
метою проведення капітального ремонту приміщення старої школи, що 
знаходиться на балансі зазначеного освітнього закладу, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд звернення Вижницької районної ради щодо включення 
Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.І.Діяконюка до об’єктів, які фінансуються з 
Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році, з метою проведення 
капітального ремонту приміщення старої школи, що знаходиться на балансі 
зазначеного освітнього закладу взяти до відома. 

2. Надіслати в обласну державну адміністрацію для розгляду та 
відповідного реагування звернення Вижницької районної ради щодо включення 
Банилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.І.Діяконюка до об’єктів, які фінансуються з 
Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році, з метою проведення 
капітального ремонту приміщення старої школи, що знаходиться на балансі 
зазначеного освітнього закладу. 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений чинним законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 16/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернень опорного 
закладу «Мигівський заклад 
середньої освіти І-ІІІ ступенів – 
заклад дошкільної освіти»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд звернень опорного закладу 
«Мигівський заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про звернення опорного закладу «Мигівський заклад середньої освіти І-ІІІ 
ступенів – заклад дошкільної освіти» взяти до відома. 

2. Рекомендувати опорному закладу «Мигівський заклад середньої 
освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» звернутися до Берегометської 
селищної ради щодо виділення коштів на розробку проєктної документації для 
добудови корпусу «А» під дошкільну дитячу установу. 

 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 17/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернень ОКУ 
«Чернівецька обласна філармонія 
імені Дмитра Гнатюка» щодо 
фінансової підтримки колективу 
театру на поточний бюджетний рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд звернень ОКУ «Чернівецька обласна 
філармонія імені Дмитра Гнатюка» щодо фінансової підтримки колективу 
театру на поточний бюджетний рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про звернень ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка» 
щодо фінансової підтримки колективу театру на поточний бюджетний рік взяти 
до відома. 

2. Відповідь обласної ради від 19.02.2021 року № 01-15/39-228 надіслано 
заявнику. 

3. Рекомендувати обласній державній адміністрації звернутися до 
Чернівецької міської ради щодо спільного фінансування, утримання 
професійних колективів ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра 
Гнатюка» задля сталого розвитку сфери культури. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 18/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Сторожинецької 
міської ради щодо врегулювання на 
законодавчому рівні питання розподілу 
освітньої субвенції та додаткової дотації 
з державного бюджету місцевим 
бюджетам 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення Сторожинецької міської 
ради щодо врегулювання на законодавчому рівні питання розподілу освітньої 
субвенції та додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про звернення Сторожинецької міської ради щодо врегулювання на 
законодавчому рівні питання розподілу освітньої субвенції та додаткової 
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації підготувати проєкт 
рішення та текст звернення до Міністерства освіти України і Міністерства 
фінансів України про перегляд та коригування формули освітньої субвенції 
щодо визначення сприятливого коефіцієнту для гірських територій області та 
територіальних громад з центром у містах районного значення, які прирівняні 
до міст обласного значення (Сторожинецька, Хотинська) та подати до обласної 
ради у термін до 26.03.2021. 

3. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд чергової сесії обласної 
ради. 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 19/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд рішення 
Тернопільської обласної ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд рішення Тернопільської обласної 
ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд рішення Тернопільської обласної ради взяти до відома. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 20/4 
 

24 березня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення Народного 
депутата України Наталії ПІПИ щодо 
законодавчого врегулювання питання 
з використання майна ліквідованих 
шкіл у сільській місцевості 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної 
політики Оксани ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення Народного депутата 
України Наталії ПІПИ щодо законодавчого врегулювання питання з 
використання майна ліквідованих шкіл у сільській місцевості, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксани ПАЛІЙЧУК 
про розгляд звернення Народного депутата України Наталії ПІПИ щодо 
законодавчого врегулювання питання з використання майна ліквідованих шкіл 
у сільській місцевості взяти до відома. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
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