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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  
 

ПОГОДЖЕНО 
Голова обласної ради 
____________________ 

Олексій БОЙКО 
ПЛАН РОБОТИ 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, 
спорту та молодіжної політики на 2022 рік 

І-й квартал 
1. Про забезпечення доступності приміщень та територій закладів загальної 

середньої освіти області для всіх учасників освітнього процесу (у розрізі 
територіальних громад області). 

Управління державної служби якості 
освіти у Чернівецькій області 

2. Про виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури і 
спорту Чернівецької області на 2018-2021 роки. 

Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації 

3. Про хід виконання Регіональної програми молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 2021-2025 роки за 2021 рік. 

Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації 

4. Про перелік платних послуг, які можуть надаватися обласними 
комунальними закладами освіти. 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

ІІ-й квартал 
1. Про хід виконання в 2021 році Комплексної програми розвитку туризму в 

Чернівецькій області на 2021-2023 роки. 
Департамент регіонального розвитку 

облдержадміністрації 
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2. Про облаштування спортивної інфраструктури, ігрових майданчиків у 
закладах загальної середньої освіти області відповідно до вимог законодавства. 

Управління державної служби якості 
освіти 

3. Про хід виконання у 2021 році Регіональної програми розвитку культури 
на 2020-2022 роки. 

Управління культури 
облдержадміністрації 

4. Про хід виконання у 2021 році Комплексної програми охорони та 
збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2018-2022 роки. 

Управління культури 
облдержадміністрації 

5. Про виконання Регіональної програми підтримки інститутів 
громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) 
Чернівецької області на 2019-2021 роки. 

Управління культури 
облдержадміністрації 

6. Про хід виконання у 2021 році Регіональної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки. 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

 
ІV-й квартал 

1. Про план роботи обласної ради на 2023 рік. 
Виконавчий апарат обласної ради 

2. Про обласний бюджет на 2023 рік. 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

3. Про Програму економічного і соціально розвитку області на 2023 рік. 
Департамент регіонального розвитку 

облдержадміністрації 
 
 
 

Голова постійної комісії Оксана ПАЛІЙЧУК 
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