
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 6 
 

26 квітня 2016 року       м. Чернівці, 
11.00          вул. Грушевського, 1 
 

Присутні  
Гешко Іван Тарасович – голова постійної комісії; 
Костащук Іван Іванович – заступник голови постійної комісії; 
Мітрік Степан Іванович - член постійної комісії. 
 
Запрошені 
Мельничук Віталій Кузьмич – заступник голови обласної ради; 
Чорней Михайло Васильович – депутат обласної ради; 
Малишевський Ігор Олександрович – депутат обласної ради; 
Богатирець Ігор Миколайович – директор Департаменту фінансів 

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

обласної державної адміністрації; 
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 

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

державної адміністрації; 
Савчук Остап Васильович - голова Чернівецького обласного об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка; 
Пелех Марія Максимівна – відповідальний секретар ВУТ «Просвіта»; 
Столяр Олександр Іванович – голова ініціативної групи;  
Мазурашу Георгій Георгійович – директор Чернівецького обласного центру 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»; 
Кердей Олег Іванович – президент ГО ДЮФК «Спарта»; 
Житарюк Наталія Вікторівна – заступник начальника інформаційно-

аналітичного відділу виконавчого апарату обласної ради; 
Маковійчук Наталя Василівна – головний спеціаліст організаційного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
2. Про хід виконання у 2015 році Регіональної програми запобігання 

дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в Чернівецькій області до 2016 
року. 



3. Про хід виконання у 2015 році Комплексної програми забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки в новій редакції. 

4. Про внесення змін до Положення про порядок призначення та звільнення 
з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області. 

5. Про розгляд звернення депутата обласної ради Чорнея Михайла 
Васильовича щодо створення тимчасової комісії з членів постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики з 
метою перевірки комунального закладу «Вижницька загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н.Яремчука». 

6. Про розгляд звернення Чернівецького обласного об’єднання 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка. 

7. Про розгляд звернення ГО ДЮФК «Спарта» щодо надання дозволу на 
використання футбольного поля комунального закладу «Багатопрофільний ліцей 
для обдарованих дітей». 

8. Про розгляд звернення Чернівецької міської ради щодо реорганізації 
підприємств книжкової торгівлі, які знаходяться в спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, мст області. 

9. Про розгляд клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо відміни іменної стипендії дітям сиротам від 15.04.2016 № 01-
23/912. 

10. Про розгляд звернення Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму щодо присудження Премії Верховної 
Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого 
самоврядування. 

11. Про розгляд звернення Комітету Верховної Ради України з питань науки 
і освіти щодо встановлення Премії Верховної Ради України педагогічним 
працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів. 

12. Про розгляд відповіді обласної державної адміністрації на висновок 
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та 
молодіжної політики від 14.03.2016 № 3/5. 

13. Про розгляд відповіді обласної державної адміністрації на висновок 
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та 
молодіжної політики від 03.02.2016 № 9/3. 

14. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання до 
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. 

15. Про розгляд звернення Чернівецької міської ради щодо надання 
фінансової підтримки футбольно-спортивному клубу «Буковина». 

16. Про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області державного майна дитячого закладу 
оздоровлення та відпочинку «Юність» (смт. Берегомет Вижницького району) та 
пансіонату з лікуванням матері та дитини «Зелені пагорби» (с.Виженка 
Вижницького району). 

17. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання до 
Кабінету Міністрів України. 
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1 Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Богатирця І.М. про внесення змін до обласного бюджету 
на 2016 рік. 

Виступили: Гешко І.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації Богатирця І.М. про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік 
взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради із внесеними змінами. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2 Слухали: Інформацію начальника служби у справах дітей обласної 
державної адміністрації Яківчек Ю.І. про хід виконання у 2015 році Регіональної 
програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в 
Чернівецькій області до 2016 року. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію начальника служби у справах дітей обласної державної 
адміністрації Яківчек Ю.І. про хід виконання у 2015 році Регіональної програми 
запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в Чернівецькій області 
до 2016 року взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради із внесеними змінами. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

3 Слухали: Інформацію начальника служби у справах дітей обласної 
державної адміністрації Яківчек Ю.І. про хід виконання у 2015 році Комплексної 
програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки в новій 
редакції. 

Виступили: Мітрік С.І., Костащук І.І., Гешко І.Т. 
Вирішили:  

1. Інформацію начальника служби у справах дітей обласної державної 
адміністрації Яківчек Ю.І. про хід виконання у 2015 році Комплексної програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки в новій редакції взяти до 
відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради із внесеними змінами. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

4. Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань охорони 
здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей Малишевського І.О. про внесення змін до Положення про порядок 
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Виступили: Костащук І.І., Гешко І.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили:  
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1. Інформацію голови постійної комісії з питань охорони здоров’я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей 
Малишевського І.О. про внесення змін до Положення про порядок призначення та 
звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради із внесеними змінами. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5. Слухали: Інформації заступника голови обласної ради Мельничука 
В.К. та депутата обласної ради Чорнея М.В. про стан справ у комунальному 
закладі «Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів  
ім. Н.Яремчука». 

Виступили: Мітрік С.І., Костащук І.І., Гешко І.Т. 
Вирішили:  

1. Інформацію депутата обласної ради Чорнея М.В. про створення тимчасової 
комісії з членів постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики з метою перевірки комунального закладу 
«Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н.Яремчука» взяти 
до відома. 
2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області при створенні тимчасової комісії з перевірки комунального закладу 
«Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н.Яремчука» до її 
складу включити наступних депутатів - Болтунова О.В., Гешка І.Т., Костащука І.І., 
Мельничука В.К., Чорнея М.В. 
3. Для незалежної та об’єктивної оцінки комунального закладу «Вижницька 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н.Яремчука» рекомендувати 
директору Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації  
Палійчук О.М. відсторонити директора від виконання службових обов’язків на час 
перевірки. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

6. Слухали: Інформацію голови Чернівецького обласного об’єднання 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка Савчука О.В. про розгляд 
звернення Чернівецького обласного об’єднання Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» ім. Т.Шевченка. 

Виступили: Костащук І.І., Гешко І.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію голови Чернівецького обласного об’єднання Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка Савчука О.В. про розгляд звернення 
Чернівецького обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта»  
ім. Т.Шевченка взяти до відома. 
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації надати посильну допомогу у 
вирішенні зазначеного питання. 
3. Надіслати зазначене звернення до Чернівецького національного університету ім. 
Ю.Федьковича для розгляду та відповідного реагування. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
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7. Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення ГО 
ДЮФК «Спарта» щодо надання дозволу на використання футбольного поля 
комунального закладу «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей». 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту 
та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення ГО ДЮФК «Спарта» 
щодо надання дозволу на використання футбольного поля комунального закладу 
«Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» взяти до відома. 
2. Рекомендувати ГО ДЮФК «Спарта» надати на розгляд профільної постійної 
комісії обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області проект Угоди про 
спільне використання футбольного поля комунального закладу 
«Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» для розгляду та прийняття 
рішення по суті. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

8. Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення 
Чернівецької міської ради щодо реорганізації підприємств книжкової торгівлі, які 
знаходяться в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, мст області. 

Виступили: Костащук І.І.  
Вирішили:  

1. Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту 
та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення Чернівецької міської 
ради щодо реорганізації підприємств книжкової торгівлі, які знаходяться в 
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, мст області взяти до відома. 
2. Надіслати вищезазначене звернення в управління суспільних комунікацій та 
Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації для забезпечення 
виконання і надання відповіді по суті обласній раді та заявнику. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

9. Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд клопотання 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо відміни 
іменної стипендії дітям сиротам від 15.04.2016 № 01-23/912. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту 
та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд клопотання Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації щодо відміни іменної стипендії дітям 
сиротам від 15.04.2016 № 01-23/912 взяти до відома. 
2. Підготувати та подати на підпис голові обласної ради розпорядження голови 
обласної ради з порушеного питання. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

10. Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення 
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Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та 
туризму щодо присудження Премії Верховної Ради України за внесок молоді у 
розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту 
та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення Комітету Верховної 
Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму щодо 
присудження Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної адміністрації 
підготувати та подати на розгляд постійної комісії відповідні пропозиції. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

11. Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення 
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо встановлення 
Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту 
та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення Комітету Верховної 
Ради України з питань науки і освіти щодо встановлення Премії Верховної Ради 
України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, 
дошкільних та позашкільних навчальних закладів взяти до відома. 
2. Надіслати вищезазначене звернення для розгляду та надання відповіді по суті 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

12. Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд відповіді 
обласної державної адміністрації на висновок постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики від 14.03.2016  
№ 3/5. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І. 
Вирішили:  

Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту та 
молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд відповіді обласної державної 
адміністрації на висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики від 14.03.2016 № 3/5 взяти до відома. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

13. Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд відповіді 
обласної державної адміністрації на висновок постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики від 03.02.2016  
№ 9/3. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І. 
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Вирішили:  
Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту та 
молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд відповіді обласної державної 
адміністрації на висновок постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики від 03.02.2016 № 9/3 взяти до відома. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

14. Слухали: Інформацію начальника управління з молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VІІ скликання до Прем’єр-міністра України 
Гройсмана В.Б. щодо передачі у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області державного майна дитячого закладу 
оздоровлення та відпочинку «Юність» (смт. Берегомет Вижницького району) та 
пансіонату з лікуванням матері та дитини «Зелені пагорби» (с. Виженка 
Вижницького району). 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію начальника управління з молоді та спорту обласної державної 
адміністрації Вітовського Б.І. про звернення депутатів Чернівецької обласної ради 
VІІ скликання до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо передачі у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
державного майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» (смт. 
Берегомет Вижницького району) та пансіонату з лікуванням матері та дитини 
«Зелені пагорби» (с. Виженка Вижницького району) взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради із внесеними змінами. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

15. Слухали: Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення 
Чернівецької міської ради щодо надання фінансової підтримки футбольно-
спортивному клубу «Буковина». 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту 
та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення Чернівецької міської 
ради щодо надання фінансової підтримки футбольно-спортивному клубу 
«Буковина» взяти до відома. 
2. Надіслати вищезазначене звернення для розгляду та надання відповіді по суті 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

16. Слухали: Інформацію начальника управління з молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про надання згоди на прийняття 
у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області 
державного майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» (смт. 
Берегомет Вижницького району) та пансіонату з лікуванням матері та дитини 
«Зелені пагорби» (с.Виженка Вижницького району). 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І. 
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Вирішили:  
1. Інформацію начальника управління з молоді та спорту обласної державної 
адміністрації Вітовського Б.І. про надання згоди на прийняття у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області державного майна 
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» (смт. Берегомет 
Вижницького району) та пансіонату з лікуванням матері та дитини «Зелені 
пагорби» (с.Виженка Вижницького району) взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради із внесеними змінами. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

17. Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 
державної адміністрації Китайгородської В.М. про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VІІ скликання до Кабінету Міністрів України щодо 
виділення коштів з державного бюджету на реконструкцію кінотеатру 
ім.І.Миколайчука у м.Чернівцях та створення музейного комплексу 
І.Миколайчука у с.Чортория Кіцманського району Чернівецької області. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію начальника управління культури обласної державної адміністрації 
Китайгородської В.М. про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ 
скликання до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з державного 
бюджету на реконструкцію кінотеатру ім..І.Миколайчука у м.Чернівцях та 
створення музейного комплексу І.Миколайчука у с.Чортория Кіцманського 
району Чернівецької області взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради із внесеними змінами. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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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 № 1/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Богатирця І.М. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації Богатирця І.М. про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік 
взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради із внесеними змінами. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 2/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про хід виконання у 2015 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 хід виконання у 2015 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 хід виконання у 2015 році Регіональної програми 
запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в Чернівецькій області 
до 2016 року взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради із внесеними змінами. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 3/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про хід виконання у 2015 році 
Комплексної програми забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа у 
Чернівецькій області на 2013-2015 
роки в новій редакції 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах 
дітей обласної державної адміністрації Яківчек Ю.І. про хід виконання у 2015 році 
Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 
роки в новій редакції, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

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

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради із внесеними змінами. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 4/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін до Положення про 
порядок призначення та звільнення з 
посади керівників об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. про внесення змін до Положення про 
порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії з питань охорони здоров’я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей 
Малишевського І.О. про внесення змін до Положення про порядок призначення та 
звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради із внесеними змінами. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 5/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення депутата 
обласної ради Чорнея Михайла 
Васильовича  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформації заступника голови обласної ради 
Мельничука В.К. та депутата обласної ради Чорнея М.В. про стан справ у 
комунальному закладі «Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів 
ім. Н.Яремчука», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію депутата обласної ради Чорнея М.В. про створення 
тимчасової комісії з членів постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики з метою перевірки комунального закладу 
«Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н.Яремчука» взяти 
до відома. 

2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області при створенні тимчасової комісії з перевірки комунального закладу 
«Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н.Яремчука» до її 
складу включити наступних депутатів - Болтунова О.В., Гешка І.Т., Костащука І.І., 
Мельничука В.К., Чорнея М.В. 

3. Для незалежної та об’єктивної оцінки комунального закладу 
«Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім. Н.Яремчука» 
рекомендувати директору Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації Палійчук О.М. відсторонити директора від виконання службових 
обов’язків на час перевірки. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 6/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення Чернівецького 
обласного об’єднання 
Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» ім. Т.Шевченка 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Чернівецького обласного 
об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка Савчука О.В. 
про розгляд звернення Чернівецького обласного об’єднання Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови Чернівецького обласного об’єднання 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка Савчука О.В. про розгляд 
звернення Чернівецького обласного об’єднання Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» ім. Т.Шевченка взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації надати посильну 
допомогу у вирішенні зазначеного питання. 

3. Надіслати зазначене звернення до Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича для розгляду та відповідного реагування. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 7/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення ГО ДЮФК 
«Спарта» щодо надання дозволу на 
використання футбольного поля 
комунального закладу 
«Багатопрофільний ліцей для 
обдарованих дітей» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд 
звернення ГО ДЮФК «Спарта» щодо надання дозволу на використання 
футбольного поля комунального закладу «Багатопрофільний ліцей для 
обдарованих дітей», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення ГО ДЮФК 
«Спарта» щодо надання дозволу на використання футбольного поля комунального 
закладу «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» взяти до відома. 

2. Рекомендувати ГО ДЮФК «Спарта» надати на розгляд профільної 
постійної комісії обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області проект Угоди 
про спільне використання футбольного поля комунального закладу 
«Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» для розгляду та прийняття 
рішення по суті. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 8/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення Чернівецької 
міської ради щодо реорганізації 
підприємств книжкової торгівлі, які 
знаходяться в спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, мст 
області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд 
звернення Чернівецької міської ради щодо реорганізації підприємств книжкової 
торгівлі, які знаходяться в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, 
мст області, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення Чернівецької 
міської ради щодо реорганізації підприємств книжкової торгівлі, які знаходяться в 
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, мст області взяти до відома. 

2. Надіслати вищезазначене звернення в управління суспільних 
комунікацій та Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації для 
забезпечення виконання і надання відповіді по суті обласній раді та заявнику. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 9/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотання 
Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації щодо відміни 
іменної стипендії дітям сиротам від 
15.04.2016 № 01-23/912 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд 
клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо 
відміни іменної стипендії дітям сиротам від 15.04.2016 № 01-23/912, постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд клопотання Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації щодо відміни іменної стипендії 
дітям сиротам від 15.04.2016 № 01-23/912 взяти до відома. 

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



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 10/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення Комітету 
Верховної Ради України з питань 
сім’ї, молодіжної політики, спорту та 
туризму щодо присудження Премії 
Верховної Ради України за внесок 
молоді у розвиток парламентаризму, 
місцевого самоврядування 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд 
звернення Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, 
спорту та туризму щодо присудження Премії Верховної Ради України за внесок 
молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення Комітету 
Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму 
щодо присудження Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню молоді та спорту обласної державної 
адміністрації підготувати та подати на розгляд постійної комісії відповідні 
пропозиції. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 11/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення Комітету 
Верховної Ради України з питань 
науки і освіти щодо встановлення 
Премії Верховної Ради України 
педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-
технічних, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд 
звернення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо 
встановлення Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних 
закладів, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення Комітету 
Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо встановлення Премії 
Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-
технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів взяти до відома. 

2. Надіслати вищезазначене звернення для розгляду та надання відповіді 
по суті Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 12/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд відповіді обласної 
державної адміністрації на висновок 
постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики від 
14.03.2016 № 3/5 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд 
відповіді обласної державної адміністрації на висновок постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики від 
14.03.2016 № 3/5, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд відповіді обласної 
державної адміністрації на висновок постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики від 14.03.2016 № 3/5 взяти 
до відома. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 13/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд відповіді обласної 
державної адміністрації на висновок 
постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики від 
03.02.2016 № 9/3 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд 
відповіді обласної державної адміністрації на висновок постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики від 
03.02.2016 № 9/3, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд відповіді обласної 
державної адміністрації на висновок постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики від 03.02.2016 № 9/3 взяти 
до відома. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 14/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VІІ 
скликання до Прем’єр-міністра 
України Гройсмана В.Б. 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління з молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання до Прем’єр-міністра України 
Гройсмана В.Б. щодо передачі у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області державного майна дитячого закладу 
оздоровлення та відпочинку «Юність» (смт. Берегомет Вижницького району) та 
пансіонату з лікуванням матері та дитини «Зелені пагорби» (с. Виженка 
Вижницького району), постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію начальника управління з молоді та спорту обласної 
державної адміністрації Вітовського Б.І. про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VІІ скликання до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо 
передачі у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області державного майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» 
(смт. Берегомет Вижницького району) та пансіонату з лікуванням матері та 
дитини «Зелені пагорби» (с. Виженка Вижницького району) взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради із внесеними змінами 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 15/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення Чернівецької 
міської ради щодо надання фінансової 
підтримки футбольно-спортивному 
клубу «Буковина» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд 
звернення Чернівецької міської ради щодо надання фінансової підтримки 
футбольно-спортивному клубу «Буковина», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення Чернівецької 
міської ради щодо надання фінансової підтримки футбольно-спортивному клубу 
«Буковина» взяти до відома. 

2. Надіслати вищезазначене звернення для розгляду та надання відповіді 
по суті Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 16/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про надання згоди на прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернівецької області державного майна 
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 
«Юність» (смт. Берегомет Вижницького 
району) та пансіонату з лікуванням матері та 
дитини «Зелені пагорби» (с.Виженка 
Вижницького району) 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління з молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про надання згоди на 
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області державного майна дитячого закладу оздоровлення та 
відпочинку «Юність» (смт. Берегомет Вижницького району) та пансіонату з 
лікуванням матері та дитини «Зелені пагорби» (с.Виженка Вижницького району), 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію начальника управління з молоді та спорту обласної 
державної адміністрації Вітовського Б.І. про надання згоди на прийняття у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області державного 
майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» (смт. Берегомет 
Вижницького району) та пансіонату з лікуванням матері та дитини «Зелені 
пагорби» (с.Виженка Вижницького району) взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради із внесеними змінами 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 17/6 
 

26 квітня 2016 року м.Чернівці 
 

Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради 
VІІ скликання до Кабінету 
Міністрів України 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління культури 
обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VІІ скликання до Кабінету Міністрів України щодо 
виділення коштів з державного бюджету на реконструкцію кінотеатру 
ім.І.Миколайчука у м.Чернівцях та створення музейного комплексу 
І.Миколайчука у с.Чортория Кіцманського району Чернівецької області, постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію начальника управління культури обласної державної 
адміністрації Китайгородської В.М. про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VІІ скликання до Кабінету Міністрів України щодо виділення 
коштів з державного бюджету на реконструкцію кінотеатру ім..І.Миколайчука у 
м.Чернівцях та створення музейного комплексу І.Миколайчука у с.Чортория 
Кіцманського району Чернівецької області взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради із внесеними змінами 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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