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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 № 12 
 

13 грудня 2021 року м. Чернівці, 
 вул. Грушевського, 1 

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 проєкту рішення "Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області на 2021 рік". 

Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

2. Про розгляд проєкту рішення "Про затвердження Комплексної 
програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької області на 2022-
2026 роки". 

Інформує: Гешко Іван Тарасович – начальник управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації. 

3. Про розгляд проєкту рішення "Про внесення змін до Регіональної 
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки". 

Інформує: Гешко Іван Тарасович – начальник управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації. 

4. Про розгляд проєкту рішення "Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VIII скликання до Кабінету міністрів України та Державного 
агентства України з питань кіно щодо рішення Ради з державної підтримки 
кінематографії, ухваленого під час засідання 12 жовтня 2021 року №392 
(протокол №16)". 

Інформує: Шкурідін Олександр Миколайович – депутат обласної ради. 
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1. Слухали: Інформацію голови постійної комісії Оксани ПАЛІЙЧУК про 
проєкт рішення "Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області 
на 2021 рік". 

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

2. Слухали: Інформацію голови постійної комісії Оксани ПАЛІЙЧУК про 
проєкт рішення "Про затвердження Комплексної програми розвитку фізичної 
культури і спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки". 

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

3. Слухали: Інформацію голови постійної комісії Оксани ПАЛІЙЧУК про 
проєкт рішення "Про внесення змін до Регіональної програми молодіжної 
політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки". 

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

4. Слухали: Інформацію голови постійної комісії Оксани ПАЛІЙЧУК про 
проєкт рішення "Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIII 
скликання до Кабінету міністрів України та Державного агентства України з 
питань кіно щодо рішення Ради з державної підтримки кінематографії, 
ухваленого під час засідання 12 жовтня 2021 року №392 (протокол №16)". 

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

 
 

Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
 
 
Секретар постійної комісії Яна ТИХОХІД 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

туризму, спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/12 
 

13 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік"  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Оксани ПАЛІЙЧУК про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії Оксани ПАЛІЙЧУК про 

внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік взяти до 
відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення "Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької 
області на 2021 рік" 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 № 2/12 
 

13 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
затвердження Комплексної програми 
розвитку фізичної культури і спорту 
Чернівецької області на 2022-2026 роки" 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Оксани 
ПАЛІЙЧУК про затвердження Комплексної програми розвитку фізичної 
культури і спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії Оксани ПАЛІЙЧУК про 

затвердження Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту 
Чернівецької області на 2022-2026 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення "Про затвердження Комплексної програми розвитку фізичної 
культури і спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки" 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 № 3/12 
 

13 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
внесення змін до Регіональної програми 
молодіжної політики у Чернівецькій 
області на 2021-2025 роки" 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Оксани 
ПАЛІЙЧУК про внесення змін до Регіональної програми молодіжної політики 
у Чернівецькій області на 2021-2025 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії Оксани ПАЛІЙЧУК про 

внесення змін до Регіональної програми молодіжної політики у Чернівецькій 
області на 2021-2025 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення "Про внесення змін до Регіональної програми молодіжної 
політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки" та внести його на розгляд 
сесії обласної ради. 

3. Звернути увагу Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації на неприпустимість несвоєчасного виконання заходів 
Регіональної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-
2025 рр., особливо тих, які мають мотиваційний характер для обдарованої 
учнівської молоді-переможців всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів та 
випускників, які за результатами ЗНО отримали 195-200 балів з базових 
дисциплін. 

4. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації та управлінню молоді та спорту обласної державної адміністрації 
систематично аналізувати стан виконання програми та оперативно вносити 
зміни для підвищення її якості. 
 
 
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 № 4/12 
 

13 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної 
ради VIII скликання до Кабінету міністрів 
України та Державного агентства України 
з питань кіно щодо рішення Ради з 
державної підтримки кінематографії, 
ухваленого під час засідання 12 жовтня 
2021 року №392 (протокол №16)" 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Оксани 
ПАЛІЙЧУК про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIII 
скликання до Кабінету міністрів України та Державного агентства України з 
питань кіно щодо рішення Ради з державної підтримки кінематографії, 
ухваленого під час засідання 12 жовтня 2021 року №392 (протокол №16), 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії Оксани ПАЛІЙЧУК про 

звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання до Кабінету 
міністрів України та Державного агентства України з питань кіно щодо рішення 
Ради з державної підтримки кінематографії, ухваленого під час засідання 12 
жовтня 2021 року №392 (протокол №16) взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим депутатом обласної ради  
VIII скликання Шкурідіним О.М. проєктом рішення "Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VIII скликання до Кабінету міністрів України та 
Державного агентства України з питань кіно щодо рішення Ради з державної 
підтримки кінематографії, ухваленого під час засідання 12 жовтня 2021 року 
№392 (протокол №16)" та внести його на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
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