
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 47 
 

6 жовтня 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 
Маковійчук Наталя Василівна – головний спеціаліст організаційного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд клопотання Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації щодо призначення іменної стипендії дітям сиротам від 
16.10.2015 № 01-23/2326. 
 

1 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гребенщикова 
В.О. про розгляд клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо призначення іменної стипендії дітям сиротам від 16.10.2015 
№ 01-23/2326. 

Виступили: Няйку С.М. 
Вирішили:  

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 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 



  

 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/47 
 

6 жовтня 2015 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотання 
Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації щодо 
призначення іменної стипендії дітям 
сиротам від 16.10.2015 № 01-23/2326 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гребенщикова В.О. про розгляд клопотання Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації щодо призначення іменної стипендії дітям 
сиротам від 16.10.2015 № 01-23/2326, 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 
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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