
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 46 
 

21 вересня 2015 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. 
 
 

Запрошені 
Чобан Юрій Іванович – заступник директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації; 
Нос Леся Іванівна – в.о. начальника управління суспільних комунікацій 

обласної державної адміністрації; 
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 

обласної державної адміністрації; 
Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 

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

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 2015 рік. 
2. Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2015 року. 
3. Про виконання у 2014 році Регіональної програми відзначення 

державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, пам’ятних та 
знаменних дат, заохочення за заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення 
представницьких та інших заходів на 2011-2015 роки. 

4. Про Свято української пісні в Чернівецькій області. 



5. Про внесення змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ 
скликання від 14.03.2013 № 5-14/13 «Про затвердження Регіональної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки» (із змінами). 

6. Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області Чернівецького регіонального центру з фізичної 
культури і спорту інвалідів «Інваспорт». 

7. Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області Чернівецької обласної школи вищої спортивної 
майстерності. 

8. Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області Чернівецького обласного центру фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх». 

9. Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи «Буревісник». 

10. Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області Чернівецької обласної психолого-медико-
педагогічної консультації. 

11. Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 
м.Чернівці. 

12. Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи 
олімпійського резерву м.Чернівці зі стрільби із лука. 

13. Про повторний розгляд клопотання Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації щодо звільнення директора КЗ «Карапчівська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат», результати проведеної перевірки 
створеної робочої групи з вивчення даного питання та звернення трудового 
колективу КЗ «Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат». 

14. Про звернення батьків учнів Великокучурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Сторожинецького району щодо доцільності перебування на посаді директора 
школи Томінець А.К. 

15. Про розгляд клопотання Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації щодо відміни іменної стипендії дітям сиротам від 
14.09.2015 № 01-23/2296. 

16. Про заяву Біляніна Г.І. 
17. Про звернення ТОВ «Фолгат» щодо концепції Обласної цільової 

програми з інноваційної комп’ютеризації та підвищення енергоефективності 
закладів освіти. 
 

1 Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного бюджету 
на 2015 рік. 

Виступили: Ширінга П.О., Дімітрюк В.С. Бауер М.Й.. Гребенщиков В.О. 
Вирішили:  
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1. Інформацію в.о. 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 в.о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного 
бюджету за перше півріччя 2015 року. 

Виступили: Бауер М.Й., Гребенщиков В.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного бюджету за перше півріччя 
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 в.о. начальника управління суспільних 
комунікацій обласної державної адміністрації Нос Л.І. про виконання у 2014 
році Регіональної програми відзначення державних, регіональних та 
професійних свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, заохочення за 
заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення представницьких та інших 
заходів на 2011-2015 роки. 

Виступили: Ширінга П.О., Бауер М.Й. 
Вирішили:  

1. Інформацію в.о. начальника управління суспільних комунікацій 
обласної державної адміністрації Нос Л.І. про виконання у 2014 році 
Регіональної програми відзначення державних, регіональних та професійних 
свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед 
Чернівецькою областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2011-
2015 роки 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 управління культури обласної 
державної адміністрації Китайгородської В.М. про Свято української пісні в 
Чернівецькій області. 

Виступили: Бауер М.Й.  
Вирішили:  

1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 
адміністрації Китайгородської В.М. про Свято української пісні в Чернівецькій 
області роки взяти до відома. 

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

5 Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до рішення 
14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2013 № 5-14/13 
«Про затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту 
на 2013-2017 роки» (із змінами). 

Виступили: Бауер М.Й., Дімітрюк В.С., Ширінга П.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до рішення 14-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2013 № 5-14/13 «Про 
затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2013-2017 роки» (із змінами) 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 начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецького регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів 
«Інваспорт». 

Виступили: Гребенщиков В.О., Дімітрюк В.С., Бауер М.Й. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаного 

центру у спільну власність територіальних громад сіл, селищ міст області 
питання зняти з розгляду. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

7 Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності. 

Виступили: Гребенщиков В.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 

школи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ міст області 
питання зняти з розгляду. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

8 Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
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Чернівецького обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх». 

Виступили: Гребенщиков В.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаного 

центру у спільну власність територіальних громад сіл, селищ міст області 
питання зняти з розгляду. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

9 Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник». 

Виступили: Гребенщиков В.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 

школи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ міст області 
питання зняти з розгляду. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

10 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної психолого-медико-педагогічної консультації. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Дімітрюк В.С., Бауер М.Й., Ширінга П.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 

консультації у спільну власність територіальних громад сіл, селищ міст області 
питання зняти з розгляду. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

11 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м.Чернівці. 

Виступили: Гребенщиков В.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 

школи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ міст області 
питання зняти з розгляду. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
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12 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву 
м.Чернівці зі стрільби із лука. 

Виступили: Гребенщиков В.О. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі вказаної 

школи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ міст області 
питання зняти з розгляду. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

13 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про повторний розгляд 
клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
щодо звільнення директора КЗ «Карапчівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат», результати проведеної перевірки створеної робочої групи з 
вивчення даного питання та звернення трудового колективу КЗ «Карапчівська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» та звернення трудового колективу. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Дімітрюк В.С., Бауер М.Й., Ширінга П.О. 
Вирішили:  
1. Враховуючи те, що між Департаментом освіти і науки обласної 

державної адміністрації в особі директора Палійчук О.М. та громадянкою 
Кирилюк М.В. укладено контракт про призначення на посаду директора КЗ 
«Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» з 01.09.2015 по 
31.08.2016, інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М взяти до відома. 

2. Підготувати відповідь на звернення трудового колективу КЗ 
«Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат». 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

14 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про звернення батьків учнів 
Великокучурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сторожинецького району щодо 
доцільності перебування на посаді директора школи Томінець А.К. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Дімітрюк В.С., Ширінга П.О., Бауер М.Й. 
Вирішили:  
1. Враховуючи те, що батькам учнів Великокучурівської ЗОШ І-ІІІ 

надано відповіді Департаментом освіти і науки обласної державної 
адміністрації та Сторожинецькою районною державною адміністрацією з 
розгляду звернення щодо доцільності перебування на посаді директора школи 
Томінець А.К. інформацію з порушеного питання взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації ініціювати проведення батьківських зборів у Великокучурівській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Сторожинецького району з порушеного питання. 
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Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

15 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотання 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо відміни 
іменної стипендії дітям сиротам від 14.09.2015 № 01-23/2296. 

Виступили: Бауер М.Й. 
Вирішили:  
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

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

16 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про заяву Біляніна Г.І. 

Виступили: Дімітрюк В.С., Бауер М.Й., Палійчук О.М. 
Вирішили:  
Враховуючи те, що з Біляніном Г.І. укладено контракт, інформацію 

голови постійної комісії взяти до відома. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

17 Слухали: Інформацію голови постійної комісії про звернення ТОВ 
«Фолгат» щодо концепції Обласної цільової програми з інноваційної 
комп’ютеризації та підвищення енергоефективності закладів освіти. 

Виступили: Гребенщиков В.О., Дімітрюк В.С., Бауер М.Й. 
Вирішили:  
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації розглянути пропозиції ТОВ «Фолгат» щодо концепції Обласної 
цільової програми з інноваційної комп’ютеризації та підвищення 
енергоефективності закладів освіти та надати пропозиції постійній комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики. 
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 № 1/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2015 рік 
 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного бюджету 
на 2015 рік взяти до відома. 

2. Визнати недостатньою роботу Департаментів освіти і науки та 
фінансів обласної державної адміністрації щодо забезпечення фінансування 
професійно-технічних навчальних закладів в частині виплати заробітної плати. 

3. 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 № 2/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про виконання обласного 
бюджету за перше півріччя 
2015 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання 
обласного бюджету за перше півріччя 2015 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного бюджету за 
перше півріччя 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 № 3/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про виконання у 2014 році Регіональної 
програми відзначення державних, 
регіональних та професійних свят, 
ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, 
заохочення за заслуги перед Чернівецькою 
областю, здійснення представницьких та 
інших заходів на 2011-2015 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника управління 
суспільних комунікацій обласної державної адміністрації Нос Л.І. про 
виконання у 2014 році Регіональної програми відзначення державних, 
регіональних та професійних свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, 
заохочення за заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення 
представницьких та інших заходів на 2011-2015 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. начальника управління суспільних комунікацій 

обласної державної адміністрації Нос Л.І. про виконання у 2014 році 
Регіональної програми відзначення державних, регіональних та професійних 
свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед 
Чернівецькою областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2011-
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 № 4/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про Свято української пісні в 
Чернівецькій області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
культури обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про Свято 
української пісні в Чернівецькій області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 

адміністрації Китайгородської В.М. про Свято української пісні в Чернівецькій 
області 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 № 5/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін до рішення 14-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VІ 
скликання від 14.03.2013 № 5-14/13 «Про 
затвердження Регіональної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 
2013-2017 роки» (із змінами) 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін 
до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2013  
№ 5-14/13 «Про затвердження Регіональної програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2013-2017 роки» (із змінами), постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до рішення 14-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2013 № 5-14/13 «Про 
затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2013-2017 роки» (із змінами) 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 № 6/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області Чернівецького 
регіонального центру з фізичної 
культури і спорту інвалідів «Інваспорт» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про прийняття у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецького регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів 
«Інваспорт», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі 

вказаного центру у спільну власність територіальних громад сіл, селищ міст 
області питання зняти з розгляду. 
 
 
 
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 № 7/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про прийняття у спільну 
власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області 
Чернівецької обласної школи 
вищої спортивної майстерності 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про прийняття у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі 

вказаної школи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ міст 
області питання зняти з розгляду. 
 
 
 
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 № 8/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області 
Чернівецького обласного центру 
фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про прийняття у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецького обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі 

вказаного центру у спільну власність територіальних громад сіл, селищ міст 
області питання зняти з розгляду. 
 
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 № 9/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області Чернівецької 
обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи «Буревісник» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про прийняття у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі 

вказаної школи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ міст 
області питання зняти з розгляду. 
 
 
 
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 № 10/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про прийняття у спільну 
власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області 
Чернівецької обласної 
психолого-медико-педагогічної 
консультації 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про прийняття у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Чернівецької обласної психолого-медико-педагогічної консультації, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі 

вказаної консультації у спільну власність територіальних громад сіл, селищ 
міст області питання зняти з розгляду. 
 
 
 
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 № 11/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про прийняття у спільну 
власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області 
Комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи м.Чернівці 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про прийняття у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м.Чернівці, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі 

вказаної школи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ міст 
області питання зняти з розгляду. 
 
 
 
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 № 12/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області Спеціалізованої 
дитячо-юнацької спортивної школи 
олімпійського резерву м.Чернівці зі 
стрільби із лука 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про прийняття у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву 
м.Чернівці зі стрільби із лука, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. У зв’язку із відсутністю обґрунтування доцільності передачі 

вказаної школи у спільну власність територіальних громад сіл, селищ міст 
області питання зняти з розгляду. 
 
 
 
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 № 13/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про повторний розгляд клопотання 
Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо звільнення директора КЗ 
«Карапчівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат», результати проведеної 
перевірки створеної робочої групи з вивчення 
даного питання та звернення трудового 
колективу КЗ «Карапчівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти 
і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про повторний розгляд 
клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо 
звільнення директора КЗ «Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат», результати проведеної перевірки створеної робочої групи з вивчення 
даного питання та звернення трудового колективу КЗ «Карапчівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат» та звернення трудового колективу, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Враховуючи те, що між Департаментом освіти і науки обласної 

державної адміністрації в особі директора Палійчук О.М. та громадянкою 
Кирилюк М.В. укладено контракт про призначення на посаду директора КЗ 
«Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» з 01.09.2015 по 
31.08.2016, інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М взяти до відома. 

2. Підготувати відповідь на звернення трудового колективу КЗ 
«Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат». 
 
 
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 № 14/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про звернення батьків учнів 
Великокучурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Сторожинецького району щодо 
доцільності перебування на посаді 
директора школи Томінець А.К. 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти 
і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про звернення батьків 
учнів Великокучурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сторожинецького району щодо 
доцільності перебування на посаді директора школи Томінець А.К., постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Враховуючи те, що батькам учнів Великокучурівської ЗОШ І-ІІІ 

надано відповіді Департаментом освіти і науки обласної державної 
адміністрації та Сторожинецькою районною державною адміністрацією з 
розгляду звернення щодо доцільності перебування на посаді директора школи 
Томінець А.К. інформацію з порушеного питання взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації ініціювати проведення батьківських зборів у Великокучурівській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Сторожинецького району з 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 № 15/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотання 
Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації щодо відміни 
іменної стипендії дітям сиротам від 
14.09.2015 № 01-23/2296 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд 
клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо 
відміни іменної стипендії дітям сиротам від 14.09.2015 № 01-23/2296, 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 відміни 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 
 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 16/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про заяву Біляніна Г.І. 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії про 
заяву Біляніна Г.І., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Враховуючи те, що з Біляніном Г.І. укладено контракт, інформацію 

голови постійної комісії 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 № 17/46 
 

21 вересня 2015 року м.Чернівці 
 

Про звернення ТОВ «Фолгат» щодо 
концепції Обласної цільової 
програми з інноваційної 
комп’ютеризації та підвищення 
енергоефективності закладів освіти 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії про 
звернення ТОВ «Фолгат» щодо концепції Обласної цільової програми з 
інноваційної комп’ютеризації та підвищення енергоефективності закладів 
освіти, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації розглянути пропозиції ТОВ «Фолгат» щодо концепції Обласної 
цільової програми з інноваційної комп’ютеризації та підвищення 
енергоефективності закладів освіти та надати пропозиції постійній комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики. 
 
 
 
Голова постійної комісії  В.Гребенщиков 
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