
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 43 
 

21 травня 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; 
Няйку Сергій Мірчович - член постійної комісії. 
 

Запрошені 
Курко Ярослав Степанович – перший заступник голови обласної ради; 
Борець Микола Ярославович – керуючий справами обласної ради; 
Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту фінансів 

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; 
Єфтемій Ілля Сергійович; 
Сащук Микола Миколайович; 
Савчук Олена Орестівна; 
Єлєніч Марія Олександрівна – начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату обласної ради; 
Маковійчук Наталя Василівна – головний спеціаліст організаційного 

відділу виконавчого апарату обласної ради; 
Ткачук Лариса Василівна – головний спеціаліст інформаційно-

аналітичного відділу виконавчого апарату обласної. 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
2. Про виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року. 
3. Про виконання у 2014 році Регіональної програми запобігання дитячій 

бездоглядності та захисту прав дитини в Чернівецькій області до 2016 року. 
4. Про хід виконання у 2014 році Комплексної програми забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, ті осіб з їх 
числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки. 

5. Про хід виконання у 2014 році Комплексної програми розвитку 
культури до 2016 року. 

6. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 
Плешці П.Д. 

7. Про призначення Савчук Олени Орестівни на посаду директора 
комунального загальноосвітнього навчального закладу «Чернівецький 
обласний навчально-реабілітаційний центр № 1». 

8. Про призначення на посаду директора комунального вищого 
навчального закладу «Новоселицький медичний коледж Буковинського 
державного медичного університету» Єфтемія Іллю Сергійовича. 

9. Про призначення на посаду директора комунального вищого 
навчального закладу «Вашковецький медичний коледж Буковинського 
державного медичного університету» Сащука Миколу Миколайовича. 

10. Про звернення депутатів Новоселицької районної ради VІ скликання 
щодо літнього відпочинку і оздоровлення дітей. 

11. Про лист Чернівецької обласної ради профспілок щодо сплати за 
землю та не оподаткування нежитлової нерухомості. 

12. Про лист громадської організації «Столичні ініціативи» щодо 
започаткування державного свята - Дня українського національного вбрання. 

13. Про результати розгляду висновку постійної комісії з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 № 8/41. 

14. Про результати розгляду висновку постійної комісії з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 № 12/41. 

15. Про результати розгляду висновку постійної комісії з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 № 17/41. 

16. Про результати розгляду висновку постійної комісії з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 № 20/41. 

17. Про лист Міністерства освіти і науки України щодо порядку обрання 
керівника інституту післядипломної освіти.  

18. Про лист Чернівецького обласного меморіального музею 
Володимира Івасюка. 

19. Про розгляд клопотання Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації щодо відміни та призначення іменної стипендії дітям 
сиротам від 20.05.15 № 01-23/1207. 
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1 Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік. 

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

1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного бюджету 
на 2015 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: Інформацію заступника директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного 
бюджету за перший квартал 2015. 

Виступили: Бауер М.Й., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного бюджету за 
перший квартал 2015 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 начальника служби у справах дітей обласної 
державної адміністрації Яківчек Ю.І. про виконання у 2014 році Регіональної 
програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в 
Чернівецькій області до 2016 року. 

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

1. Інформацію начальника служби у справах дітей обласної державної 
адміністрації Яківчек Ю.І. про виконання у 2014 році Регіональної програми 
запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в Чернівецькій 
області до 2016 року 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 начальника служби у справах дітей обласної 
державної адміністрації Яківчек Ю.І. про хід виконання у 2014 році 
Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, ті осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 
роки. 

Виступили: Бауер М.Й., Смолдирева Т.П.  
Вирішили:  

1. Інформацію начальника служби у справах дітей обласної державної 
адміністрації Яківчек Ю.І. про хід виконання у 2014 році Комплексної 
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програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, ті осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки взяти до 
відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5 Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 
державної адміністрації Китайгородської В.М. про хід виконання у 2014 році 
Комплексної програми розвитку культури до 2016 року. 

Виступили: Бауер М.Й., Гребенщиков В.О., Няйку С.М. 
Вирішили:  
1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Китайгородської В.М. про хід виконання у 2014 році Комплексної 
програми розвитку культури до 2016 року взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

6 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про клопотання щодо 
присудження Премії Верховної Ради України Плешці П.Д. 

Виступили: Бауер М.Й., Смолдирева Т.П., Няйку С.М. 
Вирішили:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про клопотання щодо присудження 
Премії Верховної Ради України Плешці П.Д. взяти до відома. 

2. Підготувати проект рішення на подати його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

7 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про призначення Савчук 
Олени Орестівни на посаду директора комунального загальноосвітнього 
навчального закладу «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр 
№ 1». 

Виступили: Гребенщиков В.О., Бауер М.Й., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про призначення Савчук Олени 
Орестівни на посаду директора комунального загальноосвітнього навчального 
закладу «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр № 1» взяти 
до відома. 

2. Рекомендувати голові обласної ради вирішити питання щодо 
призначення Савчук Олени Орестівни на посаду директора комунального 
загальноосвітнього навчального закладу «Чернівецький обласний навчально-
реабілітаційний центр № 1» відповідно до чинного законодавства 
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Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

8 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про призначення на посаду директора комунального вищого навчального 
закладу «Новоселицький медичний коледж Буковинського державного 
медичного університету» Єфтемія Іллю Сергійовича. 

Виступили: Бауер М.Й., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
призначення на посаду директора комунального вищого навчального закладу 
«Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного 
університету» Єфтемія Іллю Сергійовича взяти до відома. 

2. На підставі пункту 2 рішення 28-ї сесії обласної ради VІ скликання від 
26.09.2014 року № 105-28/14 рекомендувати голові обласної ради укласти 
контракт з Єфтемієм Іллею Сергійовичем на новий термін. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

9 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про призначення на посаду директора комунального вищого навчального 
закладу «Вашковецький медичний коледж Буковинського державного 
медичного університету» Сащука Миколу Миколайовича. 

Виступили: Бауер М.Й., Няйку С.М. 
Вирішили:  

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
призначення на посаду директора комунального вищого навчального закладу 
«Вашковецький медичний коледж Буковинського державного медичного 
університету» Сащука Миколу Миколайовича взяти до відома. 

2. На підставі пункту 2 рішення 28-ї сесії обласної ради VІ скликання від 
26.09.2014 року № 105-28/14 рекомендувати голові обласної ради укласти 
контракт з Сащуком Миколою Миколайовичем на новий термін. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

10 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про звернення депутатів Новоселицької районної ради VІ скликання щодо 
літнього відпочинку і оздоровлення дітей. 

Виступили:  Няйку С.М., Смолдирева Т.П., Бауер М.Й. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
звернення депутатів Новоселицької районної ради VІ скликання щодо літнього 
відпочинку і оздоровлення дітей взяти до відома. 
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2. Взяти до уваги, що пунктом 2 статті 14 розділу ІІІ ЗУ «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей» передбачено табір з денним перебуванням, 
який утворюють у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров'я, 
фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за 
дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей 
та інтересів і де діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин. 

3. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2015 рік передбачити 
200 тис. грн. на утримання інфраструктури дитячого оздоровчого табору 
«Калинка». 

4. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації розглянути звернення депутатів Новоселицької районної ради по 
суті та надати відповідь відповідно до чинного законодавства. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

11 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про лист Чернівецької обласної ради профспілок щодо сплати за землю та 
не оподаткування нежитлової нерухомості. 

Виступили: Смолдирева Т.П., Бауер М.Й. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про лист 
Чернівецької обласної ради профспілок щодо сплати за землю та не 
оподаткування нежитлової нерухомості взяти до відома. 

2. Рекомендувати Чернівецькій обласній раді профспілок підготувати 
відповідний проект тексту звернення та подати на розгляд постійної комісії для 
подальшого розгляду на сесії обласної ради. 

3. При підготовці проекту звернення передбачити необхідність 
збереження форми власності та цільового призначення дитячих стаціонарних 
оздоровчих закладів. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

12 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про лист громадської організації «Столичні ініціативи» щодо 
започаткування державного свята - Дня українського національного вбрання. 

Виступили:  Бауер М.Й., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про лист 
громадської організації «Столичні ініціативи» щодо започаткування 
державного свята - Дня українського національного вбрання взяти до відома. 

2. Підготувати проект рішення обласної ради «Про День вишиванки в 
Чернівецькій області» та подати його на розгляд чергової сесії. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
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13 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про результати розгляду висновку постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 № 8/41. 

Виступили: Няйку С.М., Бауер М.Й. 
Вирішили:  
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
результати розгляду висновку постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 № 8/41 взяти до відома. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

14 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про результати розгляду висновку постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 № 12/41. 

Виступили: Бауер М.Й., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
результати розгляду висновку постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 № 12/41 взяти до 
відома. 

2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області звернутися до Обласної організації профспілки працівників 
житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового 
обслуговування населення щодо передачі дитячого закладу оздоровлення та 
відпочинку «Юність» у власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
області. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

15 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про результати розгляду висновку постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 № 17/41. 

Виступили: Смолдирева Т.П., Бауер М.Й. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
результати розгляду висновку постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 № 17/41 взяти до 
відома. 

2. На основі отриманих відповідей підготувати та надіслати відповідь 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
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16 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про результати розгляду висновку постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 № 20/41. 

Виступили: Бауер М.Й., Няйку С.М. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
результати розгляду висновку постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 № 20/41 взяти до 
відома. 

2. Підготувати та надіслати відповідь Кіцманській районній раді. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

17 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про лист Міністерства освіти і науки України та Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації щодо порядку обрання керівника 
інституту післядипломної освіти. 

Виступили: Бауер М.Й., Смолдирева Т.П., Няйку С.М. 
Вирішили:  
Інформацію з зазначеного питання взяти до відома. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

18 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про лист Чернівецького обласного меморіального музею Володимира 
Івасюка. 

Виступили: Няйку С.М., Бауер М.Й., Смолдирева Т.П. 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про лист 
Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка взяти до 
відома. 

2. Рекомендувати управлінню культури обласної державної адміністрації 
підготувати проект рішення та текст звернення до Верховної Ради України 
стосовно відзначення Свята української пісні 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

19 Слухали: Інформації голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо відміни та призначення іменної стипендії дітям сиротам. 

Виступили: Бауер М.Й. 
Вирішили:  

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
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клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
щодо відміни та призначення іменної стипендії дітям сиротам взяти до відома. 

2. Підготувати та подати на підпис голові обласної ради розпорядження 
голови обласної ради з порушеного питання. 
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 № 1/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2015 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про 
внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного бюджету 
на 2015 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 № 2/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про виконання обласного 
бюджету за перший квартал 
2015 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про 
виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного бюджету за 
перший квартал 2015 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 № 3/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про виконання у 2014 році 
Регіональної програми 
запобігання дитячій 
бездоглядності та захисту прав 
дитини в Чернівецькій області 
до 2016 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах 
дітей обласної державної адміністрації Яківчек Ю.І. про виконання у 2014 році 
Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав 
дитини в Чернівецькій області до 2016 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації Яківчек Ю.І. про виконання у 2014 році Регіональної програми 
запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в Чернівецькій 
області до 2016 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 № 4/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про хід виконання у 2014 році 
Комплексної програми 
забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, ті 
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 хід виконання у 2014 
році Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, ті 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 хід виконання у 2014 році Комплексної 
програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, ті осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки 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 № 5/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про хід виконання у 2014 році 
Комплексної програми 
розвитку культури до 2016 
року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про хід 
виконання у 2014 році Комплексної програми розвитку культури до 2016 року, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Китайгородської В.М. про хід виконання у 2014 році Комплексної 
програми розвитку культури до 2016 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 № 6/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про клопотання щодо 
присудження Премії Верховної 
Ради України Плешці П.Д. 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про клопотання 
щодо присудження Премії Верховної Ради України Плешці П.Д., постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про клопотання щодо присудження 
Премії Верховної Ради України Плешці П.Д. взяти до відома. 

2. Підготувати проект рішення на подати 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 № 7/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про призначення Савчук Олени 
Орестівни на посаду директора 
комунального загальноосвітнього 
навчального закладу «Чернівецький 
обласний навчально-реабілітаційний 
центр № 1» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про призначення 
Савчук Олени Орестівни на посаду директора комунального загальноосвітнього 
навчального закладу «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр 
№ 1», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про призначення Савчук Олени 
Орестівни на посаду директора комунального загальноосвітнього навчального 
закладу «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр № 1» взяти 
до відома. 

2. Рекомендувати голові обласної ради вирішити питання щодо 
призначення Савчук Олени Орестівни на посаду директора комунального 
загальноосвітнього навчального закладу «Чернівецький обласний навчально-
реабілітаційний центр № 1» відповідно до чинного законодавства. 
 
 
 
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 № 8/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про призначення на посаду директора 
комунального вищого навчального закладу 
«Новоселицький медичний коледж 
Буковинського державного медичного 
університету» Єфтемія Іллю Сергійовича 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про призначення на посаду директора комунального 
вищого навчального закладу «Новоселицький медичний коледж Буковинського 
державного медичного університету» Єфтемія Іллю Сергійовича, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
призначення на посаду директора комунального вищого навчального закладу 
«Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного 
університету» Єфтемія Іллю Сергійовича взяти до відома. 

2. На підставі пункту 2 рішення 28-ї сесії обласної ради VІ скликання 
від 26.09.2014 року № 105-28/14 рекомендувати голові обласної ради укласти 
контракт з Єфтемієм Іллею Сергійовичем на новий 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 № 9/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про призначення на посаду директора 
комунального вищого навчального закладу 
«Вашковецький медичний коледж 
Буковинського державного медичного 
університету» Сащука Миколу Миколайовича 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про призначення на посаду директора комунального 
вищого навчального закладу «Вашковецький медичний коледж Буковинського 
державного медичного університету» Сащука Миколу Миколайовича, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
призначення на посаду директора комунального вищого навчального закладу 
«Вашковецький медичний коледж Буковинського державного медичного 
університету» Сащука Миколу Миколайовича взяти до відома. 

2. На підставі пункту 2 рішення 28-ї сесії обласної ради VІ скликання 
від 26.09.2014 року № 105-28/14 рекомендувати голові обласної ради укласти 
контракт з Сащуком Миколою Миколайовичем на новий 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 № 10/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про звернення депутатів 
Новоселицької районної ради VІ 
скликання щодо літнього відпочинку 
і оздоровлення дітей 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про звернення депутатів Новоселицької районної ради VІ 
скликання щодо літнього відпочинку і оздоровлення дітей, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
звернення депутатів Новоселицької районної ради VІ скликання щодо літнього 
відпочинку і оздоровлення дітей взяти до відома. 

2. Взяти до уваги, що пунктом 2 статті 14 розділу ІІІ ЗУ «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей» передбачено табір з денним перебуванням, 
який утворюють у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров'я, 
фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за 
дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей 
та інтересів і де діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин. 

3. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2015 рік передбачити 
200 тис. грн. на утримання інфраструктури дитячого оздоровчого табору 
«Калинка». 

4. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації розглянути звернення депутатів Новоселицької районної ради по 
суті та надати відповідь відповідно до чинного законодавства.  
 
 
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 № 11/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про лист Чернівецької обласної ради 
профспілок щодо сплати за землю та 
не оподаткування нежитлової 
нерухомості 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про лист Чернівецької обласної ради профспілок щодо 
сплати за землю та не оподаткування нежитлової нерухомості, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про лист 
Чернівецької обласної ради профспілок щодо сплати за землю та не 
оподаткування нежитлової нерухомості взяти до відома. 

2. Рекомендувати Чернівецькій обласній раді профспілок підготувати 
відповідний проект тексту звернення та подати на розгляд постійної комісії для 
подальшого розгляду на сесії обласної ради. 

3. При підготовці проекту звернення передбачити необхідність 
збереження форми власності та цільового призначення дитячих стаціонарних 
оздоровчих закладів. 
 
 
 
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 № 12/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про лист громадської організації 
«Столичні ініціативи» щодо 
започаткування державного свята - 
Дня українського національного 
вбрання  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про лист громадської організації «Столичні ініціативи» 
щодо започаткування державного свята - Дня українського національного 
вбрання, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про лист 
громадської організації «Столичні ініціативи» щодо започаткування 
державного свята - Дня українського національного вбрання взяти до відома. 

2. Підготувати проект рішення обласної ради «Про День вишиванки в 
Чернівецькій області» та подати його на розгляд чергової сесії.  
 
 
 
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 № 13/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про результати розгляду висновку 
постійної комісії з питань освіти, 
науки, культури, спорту та 
молодіжної політики від 19.03.2015 
№ 8/41 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про результати розгляду висновку постійної комісії з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 
№ 8/41, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
результати розгляду висновку постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 № 8/41 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 № 14/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про результати розгляду висновку 
постійної комісії з питань освіти, 
науки, культури, спорту та 
молодіжної політики від 19.03.2015 
№ 12/41 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про результати розгляду висновку постійної комісії з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 
№ 12/41, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
результати розгляду висновку постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 № 12/41 взяти до 
відома. 

2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області звернутися до Обласної організації профспілки 
працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, 
побутового обслуговування населення щодо передачі дитячого закладу 
оздоровлення та відпочинку «Юність» у власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст області. 
 
 
 
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 № 15/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про результати розгляду висновку 
постійної комісії з питань освіти, 
науки, культури, спорту та 
молодіжної політики від 19.03.2015 
№ 17/41 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про результати розгляду висновку постійної комісії з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 
№ 17/41, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
результати розгляду висновку постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 № 17/41 взяти до 
відома. 

2. На основі отриманих відповідей підготувати та надіслати відповідь 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. 
 
 
 
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 № 16/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про результати розгляду висновку 
постійної комісії з питань освіти, 
науки, культури, спорту та 
молодіжної політики від 19.03.2015 
№ 20/41 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про результати розгляду висновку постійної комісії з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 
№ 20/41, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
результати розгляду висновку постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики від 19.03.2015 № 20/41 взяти до 
відома. 

2. Підготувати та надіслати відповідь Кіцманській районній раді. 
 
 
 
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 № 17/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про листи Міністерства освіти і 
науки України та Департаменту 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо порядку обрання 
керівника інституту післядипломної 
освіти 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про лист Міністерства освіти і науки України та 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо порядку 
обрання керівника інституту післядипломної освіти, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію з зазначеного питання 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 № 18/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про лист Чернівецького 
обласного меморіального музею 
Володимира Івасюка 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про лист Чернівецького обласного меморіального музею 
Володимира Івасюка, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про лист 
Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка взяти до 
відома. 

2. Рекомендувати управлінню культури обласної державної 
адміністрації підготувати проект рішення та текст звернення до Верховної Ради 
України стосовно відзначення Свята української пісні. 
 
 
 
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 № 19/43 
 

21 травня 2015 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотання 
Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації 
щодо відміни та призначення 
іменної стипендії дітям сиротам від 
20.05.15 № 01-23/1207  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про клопотання Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації щодо відміни та призначення іменної стипендії дітям 
сиротам, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова В.О. про 
клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо 
відміни та призначення іменної стипендії дітям сиротам взяти до відома. 

2. Підготувати та подати на підпис голові обласної ради розпорядження 
голови обласної ради з порушеного питання. 
 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
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