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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  № 7 
 

15 червня 2021 року      м. Чернівці, 
         вул. Грушевського, 1 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
Про розгляд проєкту рішення «Про права та обов’язки органів місцевого 

самоврядування – засновників закладів освіти - з питань забезпечення якості 
освіти на підпорядкованих територіях». 

 

1. Слухали: Інформацію начальника управління Державної служби якості 
освіти у Чернівецькій області Оксани ПАЛІЙЧУК про результати інституційних 
аудитів закладів загальної середньої освіти та вивчення обліку дітей дошкільного, 
шкільного віку та учнів на відповідних територіях області здійснених у 2020-2021. 

Виступили: Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

 
 

Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
 
 
Заступник голови  
постійної комісії Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/7 
 

15 червня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про права 
та обов’язки органів місцевого 
самоврядування – засновників закладів 
освіти - з питань забезпечення якості 
освіти на підпорядкованих територіях»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
Державної служби якості освіти у Чернівецькій області Оксани ПАЛІЙЧУК про 
результати інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти та 
вивчення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на відповідних 
територіях області здійснених у 2020-2021 рр, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління Державної служби якості освіти у 

Чернівецькій області Оксани ПАЛІЙЧУК про результати інституційних аудитів 
закладів загальної середньої освіти та вивчення обліку дітей дошкільного, 
шкільного віку та учнів на відповідних територіях області здійснених у 2020-
2021 рр взяти до відома. 

2. Внести зміни у назву проєкту рішення «Про реалізацію органами 
місцевого самоврядування – засновниками закладів освіти - питань 
забезпечення якості освіти на підпорядкованих територіях» та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Заступник голови  
постійної комісії  Валентина КАРАПЧІЄВСЬКА 
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