
 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики  
 

Протокол № 11 
 
10 грудня 2021 р. 
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Присутні 
 
ПАЛІЙЧУК Оксана Михайлівна - голова постійної комісії;  
КАРАПЧІЄВСЬКА Валентина Григорівна - заступник голови постійної комісії; 
ТИХОХІД Яна Вікторівна – секретар постійної комісії. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд клопотань обласної державної адміністрації від 20.09.2021 
№01.41/18-1602, 12.10.2021 №01.41/18-1719, 28.10.2021 №01.41/18-1790 щодо 
внесення змін до розпорядження обласної ради від 16.04.2021 № 70 "Про 
призначення іменних стипендій обласної ради 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. 
 

1. Слухали: Інформацію голови постійної комісії Оксани ПАЛІЙЧУК про 
розгляд клопотань обласної державної адміністрації від 20.09.2021 №01.41/18-1602, 
12.10.2021 №01.41/18-1719, 28.10.2021 №01.41/18-1790 щодо внесення змін до 
розпорядження обласної ради від 16.04.2021 № 70 "Про призначення іменних 
стипендій обласної ради 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. 

Виступили: Тихохід Я.В., Карапчієвська В.Г. 
Вирішили: Висновок постійної комісії (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
 
Секретар постійної комісії Яна ТИХОХІД 
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ВИСНОВОК № 1/11 
 

10 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотань обласної державної 
адміністрації від 12.10.2021 №01.41/18-1719 
та 28.10.2021 №01.41/18-1790 щодо внесення 
змін до розпорядження обласної ради від 
16.04.2021 № 70 «Про призначення іменних 
стипендій обласної ради 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 розгляд клопотань обласної державної 
адміністрації від 12.10.2021 №01.41/18-1719 та 28.10.2021 №01.41/18-1790 щодо 
внесення змін до розпорядження обласної ради від 16.04.2021 № 70 «Про 
призначення іменних стипендій обласної ради 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 із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та подати на підпис голові обласної ради Олексію 

БОЙКУ розпорядження обласної ради з порушеного питання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
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