
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,  

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 35 
 

11 вересня 2014 року       м. Чернівці, 

10.00          вул. Грушевського, 1 
 

Присутні  

Гребенщиков Володимир Олександрович – голова постійної комісії; 

Ширінга Петро Олександрович – заступник голови постійної комісії; 

Смолдирева Тетяна Петрівна - секретар постійної комісії; 

Бауер Михайло Йозефович - член постійної комісії. 

 

Запрошені 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна –  директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації; 

Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації; 

Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 

обласної державної адміністрації; 

Маковійчук Наталя Василівна – головний спеціаліст організаційного 

відділу виконавчого апарату обласної ради; 

Ткачук Лариса Василівна – головний спеціаліст інформаційно-

аналітичного відділу виконавчого апарату обласної; 

Візнюк Анатолій Юрійович – в.о. генерального директора обласної 

комунальної установи "Чернівецька обласна філармонія" 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 

2. Про виконання обласного бюджету на перше півріччя 2014 року. 

3. Про розгляд клопотань Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації щодо призначення та відміни іменної стипендії дітям-

сиротам. 

4. Про клопотання щодо нагородження щорічною Премією Верховної 

Ради України. 

5. Про передачу в оренду комунальному позашкільному навчальному 

закладу "Буковинський центр мистецтв" нерухомого майна за адресою:  
вул. Р. Шухевича, 6 в м. Вижниця Вижницького району Чернівецької області. 
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6. Про призначення Візнюка А.Ю. на посаду генерального директора 

обласної комунальної установи "Чернівецька обласна філармонія". 

7. Про розгляд листа голови Чернівецького культурно-освітнього 

товариства білорусів Яскевича О.В. щодо заходів з відзначення в області  
130-річчя від дня народження Липковської Л.Я. 

 

1 Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін до обласного 

бюджету на 2014 рік. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й., Смолдирева Т.П.,  

Ширінга П.О. 

Вирішили:  

1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін до обласного бюджету на 

2014 рік взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації переглянути джерела фінансування для збільшення видатків на 

Обласну комплексну програму соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення "Турбота" на 2013-2015 роки. 

3. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 

розгляд чергової сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 

 

2 Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання обласного 

бюджету на перше півріччя 2014 року. 

Виступили: Ширінга П.О., Гребенщиков В.О., Бауер М.Й.,  

Смолдирева Т.П. 

Вирішили:  

1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання обласного бюджету на 

перше півріччя 2014 року 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 директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань 

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо відміни 

іменної стипендії дітям-сиротам. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й. 

Вирішили:  

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань Департаменту освіти і 
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науки обласної державної адміністрації щодо 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 іменної стипендії дітям-сиротам і подати на підпис голові обласної 

ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 

 

4 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про клопотання щодо 

нагородження щорічною Премією Верховної Ради України. 

Виступили: Бауер М.Й., Гребенщиков В.О., Ширінга П.О. 

Вирішили:  

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про клопотання щодо нагородження 

щорічною Премією Верховної Ради України взяти до відома. 

2. Підготувати проект рішення із зазначеного питання та внести його на 

розгляд чергової сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 

 

5 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про передачу в оренду 

комунальному позашкільному навчальному закладу "Буковинський центр 

мистецтв" нерухомого майна за адресою: вул. Р. Шухевича, 6 в м. Вижниця 

Вижницького району Чернівецької області. 

Виступили: Бауер М.Й., Гребенщиков В.О., Ширінга П.О. 

Вирішили:  

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про передачу в оренду комунальному 

позашкільному навчальному закладу "Буковинський центр мистецтв" 

нерухомого майна за адресою: вул. Р. Шухевича, 6 в м. Вижниця Вижницького 

району Чернівецької області взяти до відома. 

2. Погодитись із проектом рішення та внести його на розгляд чергової 

сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 

 

6 Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 

державної адміністрації Китайгородської В.М. про призначення Візнюка А.Ю. 
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на посаду генерального директора обласної комунальної установи "Чернівецька 

обласна філармонія". 

Виступили: Бауер М.Й., Гребенщиков В.О., Ширінга П.О.,  

Смолдирева Т.П. 

Вирішили:  

1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Китайгородської В.М. про призначення Візнюка А.Ю. на посаду 

генерального директора обласної комунальної установи "Чернівецька обласна 

філармонія" взяти до відома. 

2. Погодитись із проектом рішення та внести його на розгляд чергової 

сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 

 

7 Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 

державної адміністрації Китайгородської В.М. про лист голови Чернівецького 

культурно-освітнього товариства білорусів Яскевича О.В. щодо заходів з 

відзначення в області 130-річчя від дня народження Липковської Л.Я. 

Виступили: Бауер М.Й., Гребенщиков В.О., Ширінга П.О.,  

Смолдирева Т.П. 

Вирішили:  

1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Китайгородської В.М. про лист голови Чернівецького культурно-

освітнього товариства білорусів Яскевича О.В. щодо заходів з відзначення в 

області 130-річчя від дня народження Липковської Л.Я. взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню культури обласної державної адміністрації 

розглянути лист голови Чернівецького культурно-освітнього товариства 

білорусів Яскевича О.В. та надати відповідь по суті заявнику та обласній раді у 

визначений чинним законодавством термін. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 

 

 

 

Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 

 

Секретар 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 № 1/35 
 

11 вересня 2014 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2014 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення 

змін до обласного бюджету на 2014 рік, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1.Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін до обласного бюджету на 

2014 рік взяти до відома. 

  2.Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації переглянути джерела фінансування для збільшення видатків на 

Обласну комплексну програму соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення "Турбота" на 2013-2015 роки. 

  3.Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 

розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
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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 № 2/35 
 

11 вересня 2014 року м.Чернівці 
 

Про виконання обласного 

бюджету на перше півріччя 

2014 року 
 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання 

обласного бюджету на перше півріччя 2014 року, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1.Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання обласного бюджету на 

перше півріччя 2014 року взяти до відома. 

  2.Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 

розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
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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 № 3/35 
 

11 вересня 2014 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотань Департаменту 

освіти і науки обласної державної 

адміністрації щодо відміни іменної 

стипендії дітям-сиротам 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд 

клопотань Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо 

відміни іменної стипендії дітям-сиротам, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

 

            1.Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань Департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації щодо 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 іменної стипендії дітям-сиротам і подати на підпис голові обласної 

ради. 
 

 

 

Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
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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 № 4/35 
 

11 вересня 2014 року м.Чернівці 
 

Про клопотання щодо 

нагородження щорічною Премією 

Верховної Ради України 
 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про клопотання 

щодо нагородження щорічною Премією Верховної Ради України, постійна 

комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про клопотання щодо нагородження 

щорічною Премією Верховної Ради України взяти до відома. 

2. Підготувати проект рішення із зазначеного питання та внести його на 

розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
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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 № 5/35 
 

11 вересня 2014 року м.Чернівці 
 

Про передачу в оренду комунальному 

позашкільному навчальному закладу 

"Буковинський центр мистецтв" 

нерухомого майна за адресою: вул. Р. 

Шухевича, 6 в м. Вижниця Вижницького 

району Чернівецької області 
 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про передачу в 

оренду комунальному позашкільному навчальному закладу "Буковинський 

центр мистецтв" нерухомого майна за адресою: вул. Р. Шухевича, 6 в м. 

Вижниця Вижницького району Чернівецької області, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про передачу в оренду комунальному 

позашкільному навчальному закладу "Буковинський центр мистецтв" 

нерухомого майна за адресою: вул. Р. Шухевича, 6 в м. Вижниця Вижницького 

району Чернівецької області взяти до відома. 

2. Погодитись із проектом рішення та внести його на розгляд чергової 

сесії обласної ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
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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 № 6/35 
 

11 вересня 2014 року м.Чернівці 
 

Про призначення Візнюка А.Ю. на посаду 

генерального директора обласної 

комунальної установи "Чернівецька 

обласна філармонія" 
 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 

культури обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про 

призначення Візнюка А.Ю. на посаду генерального директора обласної 

комунальної установи "Чернівецька обласна філармонія", постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Китайгородської В.М. про призначення Візнюка А.Ю. на посаду 

генерального директора обласної комунальної установи "Чернівецька обласна 

філармонія" взяти до відома. 

2. Погодитись із проектом рішення та внести його на розгляд чергової 

сесії обласної ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
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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 № 7/35 
 

11 вересня 2014 року м.Чернівці 
 

Про розгляд листа голови Чернівецького 

культурно-освітнього товариства 

білорусів Яскевича О.В. щодо заходів з 

відзначення в області 130-річчя від дня 

народження Липковської Л.Я. 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 

культури обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про лист 

голови Чернівецького культурно-освітнього товариства білорусів  

Яскевича О.В. щодо заходів з відзначення в області 130-річчя від дня 

народження Липковської Л.Я., постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Китайгородської В.М. про лист голови Чернівецького культурно-

освітнього товариства білорусів Яскевича О.В. щодо заходів з відзначення в 

області 130-річчя від дня народження Липковської Л.Я. взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню культури обласної державної 

адміністрації розглянути лист голови Чернівецького культурно-освітнього 

товариства білорусів Яскевича О.В. та надати відповідь по суті заявнику та 

обласній раді у визначений чинним законодавством термін. 

 

 

 

Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
 

 


