
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 40 
 

20 січня 2015 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; 
Дімітрюк Василь Степанович – член постійної комісії; 
Няйку Сергій Мірчович - член постійної комісії. 
 

Запрошені 
Курко Ярослав Степанович – перший заступник голови обласної ради; 
Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна –директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації; 
Гавриш Володимир Михайлович – заступник директора Департаменту 

економічного розвитку обласної державної адміністрації; 
Малько Неля Борисівна – начальник управління міжнародного 

співробітництва та інвестицій обласної державної адміністрації; 
Палійчук Оксана Михайлівна –директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації; 
Яківчек Юлія Іванівна - начальник служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації; 
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 

обласної державної адміністрації; 
Єленіч Марія Олександрівна – начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату обласної ради; 
Візнюк Анатолія Юрійовича – в.о. генерального директора Чернівецької 

обласної філармонії; 
Маковійчук Наталя Василівна – головний спеціаліст організаційного 

відділу виконавчого апарату обласної ради; 
Унгуряну Валерій Михайлович - начальник інформаційно-аналітичного 

відділу виконавчого апарату обласної. 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про обласний бюджет на 2015 рік.  
2. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІ скликання до 

Верховної Ради України щодо внесення змін до окремих законодавчих актів. 
3. Про клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації щодо звільнення Кирилюк Марії Василівни з посади директора 
Карапчівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів для 
дітей зі зниженим зором. 

4. Про реорганізацію комунального обласного позашкільного 
оздоровчого закладу «Перлина гір» шляхом приєднання до комунального 
закладу «Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді».  

5. Про лист директора Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області Біляніна Г.І. щодо фінансування установи. 

6. Про клопотання обласної державної адміністрації щодо призначення 
на посаду генерального директора Чернівецької обласної філармонії Візнюка 
Анатолія Юрійовича.  

7. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки. 

8. Про відповідь Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації на висновок постійної комісії від 17.12.2014 № 14/39. 

9. Про відповідь Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації на висновок постійної комісії від 17.12.2014 № 13/39. 

10. Про відповідь управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації на висновок постійної комісії від 17.12.2014 № 12/39. 

11. Про лист національної експертної комісії України з питань захисту 
суспільної моралі щодо V Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок». 

12. Про розгляд звернення ЧОО «Майдан». 
13. Про Обласну цільову програму «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду - ІІІ» на 2015-2018 роки. 
 

1 Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про обласний бюджет на 2015 
рік. 

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

Вирішили:  
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про обласний бюджет на 2015 рік взяти до 
відома. 

2. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: «Звернутися 
до Кабінету Міністрів України, Прем’єр-Міністра України та Адміністрації 
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Президента України щодо завершення фінансування будівництва об’єктів 
Чернівецької області». 

3. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради із змінами та доповненнями. 

4. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації підготувати вищезазначене звернення. 

5. Управлінню культури обласної державної адміністрації вивчити 
питання встановлення додаткового коефіцієнту підвищення посадових окладів 
керівним працівникам, художньому та артистичному персоналу та внести 
відповідні зміни до обласного бюджету на 2015 рік. 

6. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
вивчити питання щодо фінансування та завершення капітального ремонту даху 
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір». 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2 Слухали: Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради Єлєніч М.О. про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VІ скликання до Верховної Ради України щодо внесення змін до 
окремих законодавчих актів. 

Виступили: Ширінга П.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради Єлєніч М.О. про звернення депутатів Чернівецької обласної ради 
VІ скликання до Верховної Ради України щодо внесення змін до окремих 
законодавчих актів 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 клопотання Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації щодо звільнення Кирилюк 
Марії Василівни з посади директора Карапчівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів для дітей зі зниженим зором. 

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

Вирішили:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації Палійчук О.М. про клопотання Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації щодо звільнення Кирилюк Марії Василівни з 
посади директора Карапчівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
І-ІІІ ступенів для дітей зі зниженим зором взяти до відома. 

2. Рекомендувати голові постійної комісії Гребенщикову В.О. створити не 
пізніше 23 січня 2015 року робочу групу з депутатів обласної ради, 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації та психологічної 
служби, якій до 5 лютого 2015 року вивчити питання з метою подальшого його 
розгляду на засіданні постійної комісії. 
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Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

4 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про реорганізацію 
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір» 
шляхом приєднання до комунального закладу «Чернівецький обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді». 

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

Вирішили:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про реорганізацію комунального 
обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір» шляхом 
приєднання до комунального закладу «Чернівецький обласний центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» взяти до відома. 

2. Повернутися до розгляду зазначеного питання після висновку комісії 
щодо доцільності фінансування комунальних обласних позашкільних 
оздоровчих закладів «Перлина гір» і «Буковинка» та позашкільного 
оздоровчого-виховного закладу «Лунка», як окремих структур, які знаходяться 
на території Чернівецької області, створеної розпорядженням голови від 23 
грудня 2014 року № 263. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про лист директора Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Біляніна Г.І. щодо 
фінансування установи. 

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

Вирішили:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про лист директора Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Біляніна Г.І. щодо 
фінансування установи взяти до відома. 

2. Відповідно до статуту Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області не доцільно змінювати механізм фінансування. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

6 Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 
державної адміністрації Китайгородської В.М. про клопотання обласної 
державної адміністрації щодо призначення на посаду генерального директора 
Чернівецької обласної філармонії Візнюка Анатолія Юрійовича. 

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

Вирішили:  
1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Китайгородської В.М. про клопотання обласної державної 
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адміністрації щодо призначення на посаду генерального директора 
Чернівецької обласної філармонії Візнюка Анатолія Юрійовича взяти до 
відома. 

2. Підтримати клопотання обласної державної адміністрації щодо 
призначення на посаду генерального директора Чернівецької обласної 
філармонії Візнюка Анатолія Юрійовича. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

7 Слухали: Інформацію начальника Служби у справах дітей обласної 
державної адміністрації Яківчек Ю.І. про внесення змін і доповнень до 
Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 
роки. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й., Няйку С.М., Ширінга П.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію начальника Служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації Яківчек Ю.І. про внесення змін і доповнень до Комплексної 
програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки взяти до 
відома. 

2. Зняти зазначений проект рішення з розгляду сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

8 Слухали: Інформацію голови постійної комісії Гребенщикова В.О. 
про відповідь Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації на 
висновок постійної комісії від 17.12.2014 № 14/39. 

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

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації на висновок 
постійної комісії від 17.12.2014 № 14/39 взяти до відома. 

2. Інформацію Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації надіслати заявнику. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

9 Слухали: Інформацію голови постійної комісії Гребенщикова В.О. 
про відповідь Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації на 
висновок постійної комісії від 17.12.2014 № 13/39. 

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

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації на висновок 
постійної комісії від 17.12.2014 № 13/39 взяти до відома. 

2. Інформацію Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації надіслати заявникам. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
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10 Слухали: Інформацію голови постійної комісії Гребенщикова В.О. 
про відповідь управління молоді і спорту обласної державної адміністрації на 
висновок постійної комісії від 17.12.2014 № 12/39. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії Гребенщикова В.О. про 

відповідь управління молоді і спорту обласної державної адміністрації на 
висновок постійної комісії від 17.12.2014 № 12/39 взяти до відома. 

2. Інформацію управління молоді і спорту обласної державної 
адміністрації надіслати заявнику. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

11 Слухали: Інформацію голови постійної комісії Гребенщикова В.О. 
про лист національної експертної комісії України з питань захисту суспільної 
моралі щодо V Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок». 

Виступили: Бауер М.Й., Ширінга П.О., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії Гребенщикова В.О. про лист 

національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі 
щодо V Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» взяти до відома. 

2. Надіслати лист Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації для розгляду та прийняття рішення по суті. 

3. За результатами розгляду просимо поінформувати постійну комісію у 
визначений чинним законодавством термін. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

12 Слухали: Інформацію голови постійної комісії Гребенщикова В.О. 
про розгляд звернення ЧОО «Майдан». 

Виступили: Гребенщиков В.О., Няйку С.М., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
Інформацію голови постійної комісії Гребенщикова В.О. про розгляд 

звернення ЧОО «Майдан» взяти до відома. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

13 Слухали: Інформацію першого заступника голови обласної ради 
про комплексну програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ» 
на 2015-2018 роки. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Няйку С.М. 
Вирішили:  
1. Інформацію першого заступника голови обласної ради про 

комплексну програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ» на 
2015-2018 роки взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради із змінами та доповненнями. 
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 № 1/40 
 

20 січня 2015 року м.Чернівці 
 

Про обласний бюджет 
на 2015 рік  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про обласний 
бюджет на 2015 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про обласний бюджет на 2015 рік взяти до 
відома. 

2. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту: «Звернутися 
до Кабінету Міністрів України, Прем’єр-Міністра України та Адміністрації 
Президента України щодо завершення фінансування будівництва об’єктів 
Чернівецької області». 

3. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради із змінами та доповненнями. 

4. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації підготувати вищезазначене звернення. 

5. Управлінню культури обласної державної адміністрації вивчити 
питання встановлення додаткового коефіцієнту підвищення посадових окладів 
керівним працівникам, художньому та артистичному персоналу та внести 
відповідні зміни до обласного бюджету на 2015 рік. 

6. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
вивчити питання щодо фінансування та завершення капітального ремонту даху 
комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір». 
 
 
 
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 № 2/40 
 

20 січня 2015 року м.Чернівці 
 

Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VІ 
скликання до Верховної Ради 
України щодо внесення змін до 
окремих законодавчих актів 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного 
відділу виконавчого апарату обласної ради Єлєніч М.О. про звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради VІ скликання до Верховної Ради України 
щодо внесення змін до окремих законодавчих актів, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради Єлєніч М.О. про звернення депутатів Чернівецької обласної ради 
VІ скликання до Верховної Ради України щодо внесення змін до окремих 
законодавчих актів 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 № 3/40 
 

20 січня 2015 року м.Чернівці 
 

Про клопотання Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації 
щодо звільнення Кирилюк Марії 
Василівни з посади директора 
Карапчівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ 
ступенів для дітей зі зниженим зором 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про клопотання 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо звільнення 
Кирилюк Марії Василівни з посади директора Карапчівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів для дітей зі зниженим зором, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про клопотання Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації щодо звільнення Кирилюк Марії 
Василівни з посади директора Карапчівської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів для дітей зі зниженим зором взяти до відома. 

2. Рекомендувати голові постійної комісії Гребенщикову В.О. створити 
не пізніше 23 січня 2015 року робочу групу з депутатів обласної ради, 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації та психологічної 
служби, якій до 5 лютого 2015 року вивчити питання з метою подальшого його 
розгляду на засіданні постійної комісії. 
 
 
 
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 № 4/40 
 

20 січня 2015 року м.Чернівці 
 

Про реорганізацію комунального обласного 
позашкільного оздоровчого закладу 
«Перлина гір» шляхом приєднання до 
комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр туризму, краєзнавства та 
екскурсій учнівської молоді» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про 
реорганізацію комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу 
«Перлина гір» шляхом приєднання до комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про реорганізацію комунального 
обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір» шляхом 
приєднання до комунального закладу «Чернівецький обласний центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» взяти до відома. 

2. Повернутися до розгляду зазначеного питання після висновку комісії 
щодо доцільності фінансування комунальних обласних позашкільних 
оздоровчих закладів «Перлина гір» і «Буковинка» та позашкільного 
оздоровчого-виховного закладу «Лунка», як окремих структур, які знаходяться 
на території Чернівецької області, створеної розпорядженням голови від 23 
грудня 2014 року № 263. 
 
 
 
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 № 5/40 
 

20 січня 2015 року м.Чернівці 
 

Про лист директора Інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області Біляніна Г.І. 
щодо фінансування установи 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про лист 
директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 
Біляніна Г.І. щодо фінансування установи, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про лист директора Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Біляніна Г.І. щодо 
фінансування установи взяти до відома. 

2. Відповідно до статуту Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області не доцільно змінювати механізм фінансування. 
 
 
 
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 № 6/40 
 

20 січня 2015 року м.Чернівці 
 

Про клопотання обласної державної 
адміністрації щодо призначення на 
посаду генерального директора 
Чернівецької обласної філармонії 
Візнюка Анатолія Юрійовича 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про 
клопотання обласної державної адміністрації щодо призначення на посаду 
генерального директора Чернівецької обласної філармонії Візнюка Анатолія 
Юрійовича, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Китайгородської В.М. про клопотання обласної державної 
адміністрації щодо призначення на посаду генерального директора 
Чернівецької обласної філармонії Візнюка Анатолія Юрійовича взяти до 
відома. 

2. Підтримати клопотання обласної державної адміністрації щодо 
призначення на посаду генерального директора Чернівецької обласної 
філармонії Візнюка Анатолія Юрійовича. 
 
 
 
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 № 7/40 
 

20 січня 2015 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін і доповнень до 
Комплексної програми забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх 
числа у Чернівецькій області на 2013-
2015 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Служби у справах 
дітей обласної державної адміністрації Яківчек Ю.І. про внесення змін і 
доповнень до Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області 
на 2013-2015 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника Служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації Яківчек Ю.І. про внесення змін і доповнень до Комплексної 
програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки взяти до 
відома. 

2. Зняти зазначений проект рішення з розгляду 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 № 8/40 
 

20 січня 2015 року м.Чернівці 
 

Про відповідь Департаменту освіти і 
науки обласної державної 
адміністрації на висновок постійної 
комісії від 17.12.2014 № 14/39 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
Гребенщикова В.О. про відповідь Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації на висновок постійної комісії від 17.12.2014 № 14/39, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії Гребенщикова В.О. про 

відповідь Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації на 
висновок постійної комісії від 17.12.2014 № 14/39 взяти до відома. 

2. Інформацію Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації надіслати заявнику. 
 
 
 
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 № 9/40 
 

20 січня 2015 року м.Чернівці 
 

Про відповідь Департаменту освіти і 
науки обласної державної 
адміністрації на висновок постійної 
комісії від 17.12.2014 № 13/39 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
Гребенщикова В.О. про відповідь Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації на висновок постійної комісії від 17.12.2014 № 13/39, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії Гребенщикова В.О. про 

відповідь Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації на 
висновок постійної комісії від 17.12.2014 № 13/39 взяти до відома. 

2. Інформацію Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації надіслати заявникам. 
 
 
 
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 № 10/40 
 

20 січня 2015 року м.Чернівці 
 

Про відповідь управління молоді і 
спорту обласної державної 
адміністрації на висновок постійної 
комісії від 17.12.2014 № 12/39 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
Гребенщикова В.О. про відповідь управління молоді і спорту обласної 
державної адміністрації на висновок постійної комісії від 17.12.2014 № 12/39, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії Гребенщикова В.О. про 

відповідь управління молоді і спорту обласної державної адміністрації на 
висновок постійної комісії від 17.12.2014 № 12/39 взяти до відома. 

2. Інформацію управління молоді і спорту обласної державної 
адміністрації надіслати заявнику. 
 
 
 
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 № 11/40 
 

20 січня 2015 року м.Чернівці 
 

Про лист національної експертної 
комісії України з питань захисту 
суспільної моралі щодо V 
Всеукраїнського конкурсу 
«Моральний вчинок» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
Гребенщикова В.О. про лист національної експертної комісії України з питань 
захисту суспільної моралі щодо V Всеукраїнського конкурсу «Моральний 
вчинок», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії Гребенщикова В.О. про лист 

національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі 
щодо V Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» взяти до відома. 

2. Надіслати лист Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації для розгляду та прийняття рішення по суті. 

3. За результатами розгляду просимо поінформувати постійну комісію 
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 № 12/40 
 

20 січня 2015 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення 
ЧОО «Майдан» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
Гребенщикова В.О. про розгляд звернення ЧОО «Майдан», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії Гребенщикова В.О. про розгляд 

звернення ЧОО «Майдан» 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 № 13/40 
 

20 січня 2015 року м.Чернівці 
 

Про комплексну програму 
«Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду - ІІІ» 
на 2015-2018 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника голови 
обласної ради про комплексну програму «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду - ІІІ» на 2015-2018 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію першого заступника голови обласної ради про 

комплексну програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ» на 
2015-2018 роки взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради із змінами та доповненнями. 
 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
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