
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 34 
 

25 червня 2014 року       м. Чернівці, 
11.30          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. 
 
Запрошені 
Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – 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 обласного бюджету за перший квартал 2014 року. 
2. Про розгляд клопотання Департаменту освіти і науки, молоді та 

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

3. Про розгляд звернення до Президента України П.Порошенка та 
Прем’єр-міністра України А.Яценюка щодо будівництва районного будинку 
культури в м.Сокиряни Чернівецької області. 

4. Про розгляд клопотання Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту обласної державної адміністрації про призначення Ткачук Н.В. на 
посаду директора комунального закладу «Чернівецька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2» 

 



1 Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання обласного 
бюджету за перший квартал 2014 року. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Няйку С.М. 
Вирішили:  
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання обласного бюджету за 
перший квартал 2014 року взяти до відома. 

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

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
2 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки, 

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

Виступили: Ширінга П.О., Дімітрюк В.С. 
Вирішили:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотання 
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 іменної стипендії дітям-сиротам і подати на підпис голові обласної 
ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
3 Слухали: Інформацію про звернення до Президента України 

П.Порошенка та Прем’єр-міністра України А.Яценюка щодо будівництва 
районного будинку культури в м.Сокиряни Чернівецької області. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Дімітрюк В.С., Ширінга П.О.,  
Няйку С.М. 

Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати проект рішення та звернення до Президента України 

П.Порошенка та Прем’єр-міністра України А.Яценюка і ВРУ стосовно 
необхідності завершення будівництва районного будинку культури в 
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м.Сокиряни Чернівецької області 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 призначення Ткачук Н.В. на посаду директора 
комунального закладу «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
№2». 

Виступили: Няйку С.М., Гребенщиков В.О., Дімітрюк В.С.,  
Ширінга П.О. 

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

обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про призначення Ткачук Н.В. 
на посаду директора комунального закладу «Чернівецька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2» взяти до відома. 

2. Керуючись пунктом 2.2 розділу 2 Положення про порядок призначення 
та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням 14-ї сесії Чернівецької 
обласної ради VІ скликання від 25.12.2012 № 184-14/12, погодити призначення 
Ткачук Н.В. на посаду директора комунального закладу «Чернівецька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2». 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
 
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 № 1/34 
 

25 червня 2014 року м.Чернівці 
 

Про виконання обласного 
бюджету за перший квартал 
2014 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання 
обласного бюджету за перший квартал 2014 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про виконання обласного бюджету за 
перший квартал 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 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 2/34 
 

25 червня 2014 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотання 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 клопотання 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 клопотання 
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 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 № 3/34 
 

25 червня 2014 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення щодо будівництва 
районного будинку культури в 
м.Сокиряни Чернівецької області 
 
 

Заслухавши та обговоривши звернення депутатів Сокирянської 
районної та міської рад щодо будівництва районного будинку культури в 
м.Сокиряни Чернівецької області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати проект рішення та звернення до Президента України, 

Прем’єр-міністра України та Верховної Ради України стосовно необхідності 
завершення будівництва районного будинку культури в м.Сокиряни 
Чернівецької області 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 № 4/34 
 

25 червня 2014 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотання Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту обласної 
державної адміністрації про призначення 
Ткачук Н.В. на посаду директора 
комунального закладу «Чернівецька 
спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №2» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації  
Палійчук О.М. про призначення Ткачук Н.В. на посаду директора 
комунального закладу «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
№2», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про призначення Ткачук Н.В. 
на посаду директора комунального закладу «Чернівецька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2» взяти до відома. 

2. Керуючись пунктом 2.2 розділу 2 Положення про порядок 
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням 14-ї 
сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 25.12.2012 № 184-14/12, 
погодити призначення Ткачук Н.В. на посаду директора комунального закладу 
«Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2». 
 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
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