
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 36 
 

26 вересня 2014 року       м. Чернівці, 
10.00          вул. Грушевського, 1 
 

Присутні  
Гребенщиков Володимир Олександрович – голова постійної комісії; 
Ширінга Петро Олександрович – заступник голови постійної комісії; 
Бауер Михайло Йозефович - член 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; 
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 внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік (нова редакція). 
2. Про розгляд листа обласної державної адміністрації стосовно не 

укладання контракту зі Стародуб В.Г. на новий термін та звільнення її із 
займаної посади. 

3. Про розгляд відповіді управління культури обласної державної 
адміністрації на висновок постійної комісії обласної ради від 11.09.2014 №7/35 
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. 

4. Про розгляд листа Міністерства молоді та спорту України стосовно 
фінансової підтримки місцевих осередків всеукраїнських фізкультурно-
спортивних товариств та їх спортивних споруд. 

5. Про розгляд колективного звернення працівників Глибоцького 
професійного ліцею. 
 



 
1 Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік (нова редакція). 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й., 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 (нова редакція) 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 голови постійної комісії обласної ради 

Гребенщикова В.О. про лист обласної державної адміністрації стосовно не 
укладання контракту зі Стародуб В.Г. на новий термін та звільнення її із 
займаної посади. 

Виступили: Ширінга П.О., Гребенщиков В.О., Бауер М.Й., Няйку С.М. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради Гребенщикова В.О. 

про лист обласної державної адміністрації стосовно не укладання контракту зі 
Стародуб В.Г. на новий термін та звільнення її із займаної посади взяти до 
відома. 

2. Рекомендувати юридичному відділу виконавчого апарату обласної 
ради спільно з постійної комісії обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області відповідно до Положення про порядок призначення та звільнення з 
посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області надати роз’яснення щодо порушеного питання. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
3 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Гребенщикова В.О. про відповідь управління культури обласної державної 
адміністрації на висновок постійної комісії обласної ради від 11.09.2014 №7/35 
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. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й., Няйку С.М. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради Гребенщикова В.О. 

із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надіслати відповідь управління культури обласної державної 

адміністрації голові Чернівецького культурно-освітнього товариства білорусів 
Яскевича О.В. із порушеного питання. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
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4 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Гребенщикова В.О. про лист Міністерства молоді та спорту України стосовно 
фінансової підтримки місцевих осередків всеукраїнських фізкультурно-
спортивних товариств та їх спортивних споруд. 

Виступили: Бауер М.Й., Гребенщиков В.О., Ширінга П.О., Дімітрюк В.С. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради Гребенщикова В.О. 

про лист Міністерства молоді та спорту України стосовно фінансової підтримки 
місцевих осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств та їх 
спортивних споруд взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 
адміністрації розглянути в межах компетенції дане звернення та надати 
відповідні пропозиції на розгляд постійної комісії у визначений чинним 
законодавством термін. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Гребенщикова В.О. про колективне звернення працівників Глибоцького 
професійного ліцею. 

Виступили: Бауер М.Й., Гребенщиков В.О., Ширінга П.О., Няйку С.М. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради Гребенщикова В.О. 

про колективне звернення працівників Глибоцького професійного ліцею взяти 
до відома. 

2. Направити колективне звернення працівників Глибоцького 
професійного ліцею в Департамент освіти і науки обласної державної 
адміністрації для врахування в роботі. 

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 № 1/36 
 

26 вересня 2014 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік (нова 
редакція) 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення 
змін до обласного бюджету на 2014 рік (нова редакція), постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін до обласного бюджету на 
2014 рік (нова редакція) 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 № 2/36 
 

26 вересня 2014 року м.Чернівці 
 

Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації стосовно 
не укладання контракту зі 
Стародуб В.Г. на новий термін та 
звільнення її із займаної посади 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Гребенщикова В.О. про лист обласної державної адміністрації 
стосовно не укладання контракту зі Стародуб В.Г. на новий термін та 
звільнення її із займаної посади, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради  

Гребенщикова В.О. про лист обласної державної адміністрації стосовно не 
укладання контракту зі Стародуб В.Г. на новий термін та звільнення її із 
займаної посади взяти до відома. 

2. Рекомендувати юридичному відділу виконавчого апарату обласної 
ради спільно з постійної комісії обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області відповідно до Положення про порядок призначення та звільнення з 
посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області надати роз’яснення щодо порушеного питання. 
 
 
 
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 № 3/36 
 

26 вересня 2014 року м.Чернівці 
 

Про розгляд відповіді управління культури обласної 
державної адміністрації на висновок постійної комісії 
обласної ради від 11.09.2014 №7/35 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 голови постійної комісії 
обласної ради Гребенщикова В.О. про відповідь управління культури обласної 
державної адміністрації на висновок постійної комісії обласної ради від 
11.09.2014 №7/35 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., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради  

Гребенщикова В.О. із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Надіслати відповідь управління культури обласної державної 

адміністрації голові Чернівецького культурно-освітнього товариства білорусів 
Яскевича О.В. із порушеного питання. 
 
 
 
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 № 4/36 
 

26 вересня 2014 року м.Чернівці 
 

Про розгляд листа Міністерства молоді та 
спорту України стосовно фінансової 
підтримки місцевих осередків 
всеукраїнських фізкультурно-спортивних 
товариств та їх спортивних споруд 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Гребенщикова В.О. про лист Міністерства молоді та спорту 
України стосовно фінансової підтримки місцевих осередків всеукраїнських 
фізкультурно-спортивних товариств та їх спортивних споруд, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради  

Гребенщикова В.О. про лист Міністерства молоді та спорту України стосовно 
фінансової підтримки місцевих осередків всеукраїнських фізкультурно-
спортивних товариств та їх спортивних споруд взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 
адміністрації розглянути в межах компетенції дане звернення та надати 
відповідні пропозиції на розгляд постійної комісії у визначений чинним 
законодавством термін. 
 
 
 
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 № 5/36 
 

26 вересня 2014 року м.Чернівці 
 

Про розгляд колективного 
звернення працівників 
Глибоцького професійного 
ліцею 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Гребенщикова В.О. про колективне звернення працівників 
Глибоцького професійного ліцею, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради  

Гребенщикова В.О. про колективне звернення працівників Глибоцького 
професійного ліцею взяти до відома. 

2.  Направити колективне звернення працівників Глибоцького 
професійного ліцею в Департамент освіти і науки обласної державної 
адміністрації для врахування в роботі. 
 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
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