
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 33 
 

4 червня 2014 року       м. Чернівці, 
9.30          вул. Грушевського, 1 
 

Присутні  
Гребенщиков Володимир Олександрович – голова постійної комісії; 
Ширінга Петро Олександрович – заступник голови постійної комісії; 
Дімітрюк Василь Степанович - член постійної комісії; 
Няйку Сергій Мірчович - член постійної комісії; 
Смолдирева Тетяна Петрівна - член постійної комісії. 
 

Запрошені 
Гавриш Володимир Михайлович – в.о. директора Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі; 
Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації; 
Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту обласної державної адміністрації; 
Маковійчук Наталя Василівна – головний спеціаліст організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної ради; 
Житарюк Наталія Вікторівна – заступник начальника інформаційно-
аналітичного відділу виконавчого апарату обласної. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області за 2013 рік. 

2. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області 
на 2014 рік. 

3. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
4. Про розгляд клопотань Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

обласної державної адміністрації щодо призначення та відміни іменної стипендії 
дітям-сиротам. 

5. Про інформацію робочої групи, створеної за висновком комісії №2/32 
щодо ситуації, яка склалася в ОКУ «Чернівецька обласна філармонія». 

6. Про звернення Вижницького міського голови О.Г.Чепіля щодо передачі в 
безоплатну оренду приміщення Вижницької школи-інтернат площею 200 кв.м. для 
функціонування музею. 
 



1 Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі Гавриша В.М. про виконання Програми економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області за 2013 рік. 
Виступили: Гребенщиков В.О., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
1. Інформацію в.о. директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
Гавриша В.М. про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області за 2013 рік взяти до відома. 
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2 Слухали: в.о. директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
Гавриша В.М. про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області на 2014 рік. 
Виступили: Ширінга П.О., Гребенщиков В.О., Дімітрюк В.С., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
1. Інформацію в.о. директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
Гавриша В.М. про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області на 2014 рік взяти до відома. 
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 

 

3 Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного бюджету на 
2014 рік. 
Виступили: Смолдирева Т.П., Гребенщиков В.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік 
взяти до відома. 
2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

4 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації 
щодо призначення та відміни іменної стипендії дітям-сиротам. 
Виступили: Ширінга П.О., Смолдирева Т.П., Дімітрюк В.С. 
Вирішили:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації щодо 
призначення та відміни іменної стипендії дітям-сиротам взяти до відома. 
2. Згідно з Положенням про умови і порядок призначення іменних стипендій 
студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації із числа дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, затвердженим рішенням 25-ї сесії обласної 
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ради ІV скликання від 27.02.2006 № 6-25/06 постійній комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики підготувати проект 
розпорядження стосовно внесення змін до розпорядження голови обласної ради 
від 16.12.2013 року № 265 "Про призначення іменних стипендій обласної ради 
студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації із числа дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування" щодо відміни та призначення іменної 
стипендії дітям-сиротам і подати на підпис голові обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5 Слухали: Інформацію секретаря постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Смолдиревої Т.П. про 
інформацію робочої групи, створеної за висновком комісії №2/32 щодо ситуації, 
яка склалася в ОКУ «Чернівецька обласна філармонія». 
Виступили: Гребенщиков В.О., Няйку С.М. 
Вирішили:  
Інформацію секретаря постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Смолдиревої Т.П. про інформацію 
робочої групи, створеної за висновком комісії №2/32 щодо ситуації, яка склалася в 
ОКУ «Чернівецька обласна філармонія» взяти до відома. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

6 Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про звернення 
Вижницького міського голови Чепіля О.Г. щодо передачі в безоплатну оренду 
приміщення Вижницької школи-інтернат площею 200 кв.м для функціонування 
музею. 
Виступили: Няйку С.М., Дімітрюк В.С. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту та 
молодіжної політики Гребенщикова В.О. про звернення Вижницького міського 
голови Чепіля О.Г. щодо передачі в безоплатну оренду приміщення Вижницької 
школи-інтернат площею 200 кв.м для функціонування музею взяти до відома. 
2. Повернутися до обговорення зазначеного звернення після розгляду його 
профільною постійною комісією обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
 
Секретар постійної комісії Т.Смолдирева 
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У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/33 
 

4 червня 2014 року м.Чернівці 
 

Про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області за 2013 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі Гавриша В.М. про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2013 рік, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту економічного розвитку і 

торгівлі Гавриша В.М. про виконання Програми економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області за 2013 рік взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 2/33 
 

4 червня 2014 року м.Чернівці 
 

Про Програму економічного і 
соціального розвитку 
Чернівецької області на 2014 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі Гавриша В.М. про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2014 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту економічного розвитку і 

торгівлі Гавриша В.М. про Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2014 рік взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 3/33 
 

4 червня 2014 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про 
внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного бюджету 
на 2014 рік взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
 
 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 4/33 
 

4 червня 2014 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотань Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації щодо 
призначення та відміни іменної 
стипендії дітям-сиротам 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації  
Палійчук О.М. про розгляд клопотань Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту обласної державної адміністрації щодо призначення та відміни іменної 
стипендії дітям-сиротам, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації 
щодо призначення та відміни іменної стипендії дітям-сиротам взяти до відома. 

2. Згідно з Положенням про умови і порядок призначення іменних 
стипендій студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації із числа дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженим рішенням 
25-ї сесії обласної ради ІV скликання від 27.02.2006 № 6-25/06 постійній комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
підготувати проект розпорядження стосовно внесення змін до розпорядження 
голови обласної ради від 16.12.2013 року № 265 "Про призначення іменних 
стипендій обласної ради студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 
із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо 
відміни та призначення іменної стипендії дітям-сиротам і подати на підпис 
голові обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 5/33 
 

4 червня 2014 року м.Чернівці 
 

Про інформацію робочої групи, 
створеної за висновком комісії 
№2/32 щодо ситуації, яка 
склалася в ОКУ «Чернівецька 
обласна філармонія» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Смолдиревої Т.П. про інформацію робочої групи, створеної за висновком 
комісії №2/32 щодо ситуації, яка склалася в ОКУ «Чернівецька обласна 
філармонія», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію секретаря постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Смолдиревої Т.П. про 
інформацію робочої групи, створеної за висновком комісії №2/32 щодо 
ситуації, яка склалася в ОКУ «Чернівецька обласна філармонія» взяти до 
відома. 

 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 6/33 
 

4 червня 2014 року м.Чернівці 
 

Про звернення Вижницького міського 
голови Чепіля О.Г. щодо передачі в 
безоплатну оренду приміщення 
Вижницької школи-інтернат площею 
200 кв.м для функціонування музею 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики  
Гребенщикова В.О. про звернення Вижницького міського голови Чепіля О.Г. 
щодо передачі в безоплатну оренду приміщення Вижницької школи-інтернат 
площею 200 кв.м для функціонування музею, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, 

культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про звернення 
Вижницького міського голови Чепіля О.Г. щодо передачі в безоплатну оренду 
приміщення Вижницької школи-інтернат площею 200 кв.м для функціонування 
музею взяти до відома. 

2. Повернутися до обговорення зазначеного звернення після розгляду 
його профільною постійною комісією обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області. 

 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
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