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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 № 13 
 

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

Присутні 
ПАЛІЙЧУК Оксана Михайлівна - голова постійної комісії;  
ТИХОХІД Яна Вікторівна – секретар постійної комісії. 
Відсутні  
КАРАПЧІЄВСЬКА Валентина Григорівна - заступник голови постійної 
комісії; 
 
Запрошені  
Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 
Дунаєвський Валентин Борисович – директор Департаменту регіонального 
розвитку обласної державної адміністрації. 
Періус Надія Василівна – в.о.директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації. 
Шарагова Тетяна Михайлівна – в.о.начальника управління культури обласної 
державної адміністрації. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд проєкту рішення "Про обласний бюджет Чернівецької 
області на 2022 рік". 

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

2. Про розгляд проєкту рішення "Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2022 рік". 

Інформує: Дунаєвський Валентин Борисович – директор 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 

3. Про розгляд проєкту рішення "Про внесення змін до Регіональної 
програми "Вчитель" на 2013-2022 роки". 
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Інформує: Періус Надія Василівна – в.о.директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації. 

4. Про розгляд проєкту рішення "Про внесення змін до Регіональної 
програми розвитку культури на 2020-2022 роки". 

Інформує: Шарагова Тетяна Михайлівна – в.о.начальника управління 
культури обласної державної адміністрації. 

5. Про план роботи постійної комісії на 2022 рік. 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
6. Про призначення 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. 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
7. Про розгляд відповіді обласної державної адміністрації на звернення 

ГО"Мистецька агенція розвитку творчості осіб з інвалідністю "Промінь надії" 
щодо затвердження комплексної програми "Мистецтво без бар'єрів" на 2022-
2024 роки. 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
8. Про розгляд звернення депутата обласної ради VIII скликання 

Михайла ПАВЛЮКА щодо проблем в роботі інклюзивно-ресурсних центрів. 
Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
9. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 26.10.2021 

№01.43-18/6282 щодо виконання рекомендацій постійної комісії від 09.09.2021 
№32/9 стосовно виготовлення науково-проєктної документації на пам'ятки 
національного значення та забезпечення підручниками "Основи християнської 
етики". 

Інформує: Палійчук Оксана Михайлівна – голова постійної комісії. 
 

1. Слухали: Інформацію Анжели ДЯКОВОЇ – директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації про проєкт рішення "Про обласний 
бюджет Чернівецької області на 2022 рік". 

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

2. Слухали: Інформацію Валентина ДУНАЄВСЬКОГО – директора 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації про 
проєкт рішення "Про Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2022-2023 роки". 

Виступили: Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
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3. Слухали: Інформацію Надії ПЕРІУС – в.о.директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації про проєкт рішення "Про 
внесення змін до Регіональної програми "Вчитель" на 2013-2022 роки". 

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

4. Слухали: Інформацію Тетяни ШАРАГОВОЇ – в.о.начальника 
управління культури обласної державної адміністрації про проєкт рішення "Про 
внесення змін до Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки". 

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

5. Слухали: Інформацію Оксани ПАЛІЙЧУК – голови постійної комісії 
про план роботи постійної комісії. 

Вирішили: Висновок постійної комісії (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
6. Слухали: Інформацію Оксани ПАЛІЙЧУК – голови постійної комісії 

про призначення 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: Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
7. Слухали: Інформацію Оксани ПАЛІЙЧУК – голови постійної комісії 

про відповідь обласної державної адміністрації на звернення ГО"Мистецька 
агенція розвитку творчості осіб з інвалідністю "Промінь надії" щодо 
затвердження комплексної програми "Мистецтво без бар'єрів" на 2022-2024 
роки. 

Виступили: Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
8. Слухали: Інформацію Оксани ПАЛІЙЧУК – голови постійної комісії 

про звернення депутата обласної ради VIII скликання Михайла ПАВЛЮКА 
щодо проблем в роботі інклюзивно-ресурсних центрів. 

Виступили: Тихохід Я.В. 
Вирішили: Висновок постійної комісії (додається).  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
8. Слухали: Інформацію Оксани ПАЛІЙЧУК – голови постійної комісії 

про лист обласної державної адміністрації від 26.10.2021 №01.43-18/6282 щодо 
виконання рекомендацій постійної комісії від 09.09.2021 №32/9 стосовно 
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виготовлення науково-проєктної документації на пам'ятки національного 
значення та забезпечення підручниками "Основи християнської етики". 

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 № 1/13 
 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
обласний бюджет Чернівецької області на 
2022 рік" 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про обласний 
бюджет Чернівецької області на 2022 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про обласний бюджет Чернівецької області на 
2022 рік взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік" та 
внести його на розгляд сесії обласної ради. 

3. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації при перерозподілі вільних залишків коштів, що сформувалися в 
обласному бюджеті станом на 31.12.2021, на найближчій сесії обласної ради 
виділити кошти на: 

- видавництво підручників "Основи християнської етики" для 8 та 9 
класів у розрізі територіальних громад згідно з додатком; 

- обласний центр еколого-натуралістичної творчості (видатки розвитку) в 
сумі 130 тис.грн.; 

- обласний центр науково-технічної творчості для придбання обладнання 
та облаштування медіалабораторії в сумі 300 тис.грн. 

4. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації кошти, передбачені на Комплексну програму охорони та 
збереження об’єктів культурної спадини Чернівецької області, спрямувати у 
2022 році на: 



- виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального 
ремонту ОКУ "Чернівецький академічний обласний театр ляльок"; 

- виготовлення науково-проектної документації пам'ятки національного 
значення Вознесенська церква та дзвіниця, XV cт., смт.Лужани; 

- виготовлення науково-проектної документації пам'ятки національного 
значення Залишки давньоруського міста Василева, ХІІ-ХІІІ ст., с.Василів. 

 
 
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 № 2/13 
 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
Програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області на 2022-
2023 роки" 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації Валентина 
ДУНАЄВСЬКОГО про Програму економічного і соціального 
розвитку Чернівецькоі області на 2022-2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту регіонального розвитку обласної 

державної адміністрації Валентина ДУНАЄВСЬКОГО про Програму 
економічного і соціального розвитку Чернівецькоі області на 
2022-2023 роки (далі - Програма) взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення "Про Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2022-2023 роки" та внести його на розгляд сесії 
обласної ради. 

3. Рекомендувати Департаменту регіонального розвитку обласної 
державної адміністрації: 

- внести зміни до Пріоритетних напрямків розвитку дорожньої галузі у 
Чернівецькій області на 2022 рік пункту 2.2.2 Забезпечення розвитку 
інфраструктури регіону Розділу 2 Стратегічні та операційні цілі розвитку 
області Програми, додавши до наявного переліку автомобільну дорогу 
державного значення Т-26-07 Кіцмань-Сторожинець-Глибока-Опришени на 
ділянці км 11+675; 



- адаптувати заходи Програми у всіх галузях економічного і 
соціального розвитку області до вимог інклюзивної політики держави; 

- з метою покращення системи навігації туристів встановити 
інформаційно-вказівні знаки "Пам'ятка архітектури "Вознесенська церква та 
дзвіниця (XV cт.)" (смт.Лужани Чернівецького району) та "Пам'ятка археології 
"Залишки давньоруського міста Василева (ХІІ-ХІІІ ст.)" (с.Василів 
Чернівецького району). 
 
 
 
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 № 3/13 
 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
внесення змін до Регіональної обласної 
програми "Вчитель" на 2013-2022 роки" 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о.директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про внесення 
змін до Регіональної обласної програми "Вчитель" на 2013-2022 роки, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

державної адміністрації Надії ПЕРІУС про внесення змін до Регіональної 
обласної програми "Вчитель" на 2013-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення "Про внесення змін до Регіональної програми "Вчитель" на 
2013-2022 роки" та внести його на розгляд сесії обласної ради. 

3.  Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації при проведені освітянських заходів в області запрошувати до 
участі заступника голови обласної ради з гуманітарних питань Михайла 
ПАВЛЮКА, голову постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, туризму, спорту та молодіжної політики Оксану ПАЛІЙЧУК, а також 
депутатів 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 № 4/13 
 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення "Про 
внесення змін до Регіональної програми 
розвитку культури на 2020-2022 роки" 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о.начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Тетяни ШАРАГОВОЇ про внесення 
змін до Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о.начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Тетяни ШАРАГОВОЇ про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку культури на 2020-2022 роки взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення "Про внесення змін до Регіональної програми розвитку 
культури на 2020-2022 роки" та внести його на розгляд сесії обласної ради. 

3. Внести зміни в пункт 5 додатку 3 "Напрямки діяльності та заходи 
Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки" в частині 
"Організація та проведення обласних, регіональних, всеукраїнських, 
міжнародних оглядів, фестивалів, конкурсів, свят, творчих звітів та проєктів 
аматорського мистецтва", доповнивши виконавцем – Департамент освіти і 
науки обласної державної адміністрації, та спрямувати кошти в сумі 30 тис.грн. 
з передбачених асигнувань на проведення фестивалю-конкурсу колядок та 
щедрівок для дітей та учнівської молоді, що буде проводитись на базі КЗ 
"Чернівецький обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини". 
Відповідно внести зміни в пункт 6 розділу "Загальна характеристика" 
Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки, доповнивши 
учасником програми – Департамент освіти і науки обласної державної 
адміністрації 
 
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 №5/13 
 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про план роботи постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, туризму, спорту та 
молодіжної політики на 2022 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Оксани 
ПАЛІЙЧУК про план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики на 2022 рік, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики на 2022 рік 
(додається). 
 
 
 
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 № 6/13 
 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про призначення 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 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о.директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Надії ПЕРІУС про призначення 
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 взяти до відома. 
2. Підготувати та подати на підпис голові обласної ради розпорядження 

голови обласної ради з порушеного питання. 
 
 
 
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 № 7/13 
 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд відповіді обласної державної 
адміністрації на звернення ГО"Мистецька 
агенція розвитку творчості осіб з 
інвалідністю "Промінь надії" щодо 
затвердження комплексної програми 
"Мистецтво без бар'єрів" на 2022-2024 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Оксани 
ПАЛІЙЧУК, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію обласної державної адміністрації на звернення 

ГО"Мистецька агенція розвитку творчості осіб з інвалідністю "Промінь надії" 
щодо затвердження комплексної програми "Мистецтво без бар'єрів" на 2022-
2024 роки 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 
 

ВИСНОВОК № 8/13 
 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення депутата обласної 
ради VIII скликання Михайла ПАВЛЮКА 
щодо проблем в роботі інклюзивно-
ресурсних центрів 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Оксани 
ПАЛІЙЧУК про розгляд звернення депутата обласної ради VIII скликання 
Михайла ПАВЛЮКА щодо проблем в роботі інклюзивно-ресурсних центрів, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Підтримати рішення щодо усунення дублювання функцій з надання 

психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти. 
2. Вважати за необхідне в умова цифрової трансформації суспільства 

та розвитку інформаційних баз даних повернути функцію надання психо-
педагогічних та корекційно-розвиткових послуг інклюзивно-ресурсним 
центрам з подальшою можливістю вибору суб'єктів надання інклюзивної 
допомоги батьками особливих дітей, враховуючи місце проживання, наявність 
фахівців у закладах освіти та інклюзивно-ресурсних центрах. 
 
 
 
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 № 9/13 
 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 26.10.2021 №01.43-18/6282 
щодо виконання рекомендацій постійної 
комісії від 09.09.2021 №32/9 стосовно 
виготовлення науково-проєктної 
документації на пам'ятки національного 
значення та забезпечення підручниками 
"Основи християнської етики" 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Оксани 
ПАЛІЙЧУК про лист обласної державної адміністрації від 26.10.2021 №01.43-
18/6282 щодо виконання рекомендацій постійної комісії від 09.09.2021 №32/9 
стосовно виготовлення науково-проєктної документації на пам'ятки 
національного значення та забезпечення підручниками "Основи християнської 
етики" , постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації: 
- при перерозподілі вільних залишків коштів, що сформувалися в 

обласному бюджеті станом на 31.12.2021, на найближчій сесії обласної ради 
виділити кошти на видавництво підручників "Основи християнської етики" для 
8 та 9 класів в сумі 370 тис.грн. у розрізі територіальних громад згідно з 
додатком; 

- частину коштів, передбачених на Комплексну програму охорони та 
збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької області, спрямувати у 
2022 році на виготовлення науково-проектної документації пам'яток 
архітектури "Вознесенська церква та дзвіниця (XV cт.)" (смт.Лужани 
Чернівецького району) та археології "Залишки давньоруського міста Василева 
(ХІІ-ХІІІ ст.)" (с.Василів Чернівецького району). 
 
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 № 10/13 
 

21 грудня 2021 р. м.Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення "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 Івана ГЕШКА 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 Іванна ГЕШКА про здійснення часткового 
фінансування підготовки та участі команд майстрів з ігрових видів спорту в 
національних змаганнях взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим обласною державною адміністрацією 
проєктом рішення "Про здійснення часткового фінансування підготовки та 
участі команд майстрів з ігрових виділ спорту в національних змаганнях" та 
внести його на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії  Оксана ПАЛІЙЧУК 
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