
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 7 
 

13 липня 2016 року       м. Чернівці, 
10.00          вул. Грушевського, 1 
 

Присутні  
Гешко Іван Тарасович – голова постійної комісії; 
Костащук Іван Іванович – заступник голови постійної комісії; 
Мітрік Степан Іванович - член постійної комісії. 
 

Запрошені 
Маковецька Інга Степанівна – перший заступник голови обласної ради; 
Білек Оксана Василівна – депутат обласної ради; 
Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 

обласної державної адміністрації; 
Романко Тарас Богданович – начальник управління суспільних 

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

обласної державної адміністрації; 
Луцюк Марина Іллівна – в.о. директора ОКП «Буковинська книга»; 
Добжанський Едуард Володимирович – голова комісії з реорганізації 

підприємств книжкової торгівлі; 
Бабин Емілія Петрівна – завідувач КЗ «Інститут післядипломної 

педагогічної освіти»; 
Руда Галина Василівна – заступник директора КЗ «Інститут 

післядипломної педагогічної освіти»; 
Куриш Наталія Костянтинівна – голова профспілки КЗ «Інститут 

післядипломної педагогічної освіти»; 
Марусяк Оксана Євгенівна – юрист КЗ «Інститут післядипломної 

педагогічної освіти»; 
Ткачук Лариса Василівна – головний спеціаліст відділу інформаційного 

забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації 
виконавчого апарату обласної ради; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд листа обласної державної адміністрації від 02.06.2016  
№ 01.42-18/2245 щодо ситуація, яка склалася довкола ОКП «Буковинська 
книга». 

2. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України за 
внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування. 

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

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

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

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 клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 
педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних 
та позашкільних навчальних закладів. 

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

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

10. 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. 

11. Про розгляд звернення Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації щодо систематичного невиконання посадових 
обов’язків директором Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області Біляніним Г.І. 

12. Про розгляд клопотань Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації щодо призначення та відміни іменних стипендій 
студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей 
напівсиріт один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

13. Про розгляд звернення депутата обласної ради Рошки А.І. 
14. Про розгляд звернення Чернівецької обласної філармонії щодо 

присвоєння їй імені Дмитра Гнатюка. 
 

1 Слухали: Інформацію начальника управління суспільних 
комунікацій обласної державної адміністрації Романка Т.Б. про розгляд листа 
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обласної державної адміністрації від 02.06.2016 № 01.42-18/2245 щодо 
ситуація, яка склалася довкола ОКП «Буковинська книга». 

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

1. Інформацію начальника управління суспільних комунікацій обласної 
державної адміністрації Романка Т.Б. про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 02.06.2016 № 01.42-18/2245 щодо ситуація, яка склалася 
довкола ОКП «Буковинська книга» взяти до відома. 
2. Рекомендувати управлінню з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад виконавчого 
апарату обласної ради спільно з юридичним відділом виконавчого апарату 
обласної ради підготувати та надати відповідь Чернівецькій міській раді. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2 Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про клопотання щодо 
присудження Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування. 

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

1.Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації Вітовського Б.І. про клопотання щодо присудження Премії 
Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 
місцевого самоврядування 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 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». 

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

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

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

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

1. 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» 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. 
 

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

1. 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» 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. 
 

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

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

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

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

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

1. 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 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. 
 

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 
Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву 
м.Чернівці зі стрільби із лука. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І. 
Вирішили:  
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1. 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 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. 
 

11. Слухали: Інформацію інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд звернення 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо 
систематичного невиконання посадових обов’язків директором КЗ «Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області» Біляніним Г.І. 

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

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації Палійчук О.М. про розгляд звернення Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації щодо систематичного невиконання 
посадових обов’язків директором КЗ «Інститут післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області» Біляніним Г.І. взяти до відома. 
2. Рекомендувати директору КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області» Біляніну Г.І. системно реагувати та юридично 
дотримуватися наказів Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації і зазначити на неприпустимість  
3. Рекомендувати директору Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації Палійчук О.М. та директору КЗ «Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області» Біляніну Г.І. з метою організації 
підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів навчальних закладів 
області вжити дієвих заходів щодо налагодження співпраці. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

12. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо 
призначення та відміни іменних стипендій студентам навчальних закладів І-ІV 
рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з батьків яких 
інвалід І групи, та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

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

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації щодо призначення та відміни іменних 
стипендій студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-
сиріт, дітей напівсиріт один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, 
позбавлених батьківського піклування взяти до відома. 
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2. Підготувати та подати на підпис голові обласної ради розпорядження голови 
обласної ради з порушеного питання. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

13. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про 
розгляд звернення депутата обласної ради Рошки А.І. 

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

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення 
депутата обласної ради Рошки А.І. взяти до відома. 
2. Надіслати зазначене звернення обласній державній адміністрації для 
розгляду та надання відповіді по суті. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

14. Слухали: Інформацію інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гешка І.Т. про розгляд звернення Чернівецької обласної філармонії щодо 
присвоєння їй імені Дмитра Гнатюка. 

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

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення 
Чернівецької обласної філармонії щодо присвоєння їй імені Дмитра Гнатюка 
взяти до відома. 
2. Відповідно до п.5 статті 3 Закону України «Про присвоєння юридичним 
особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, 
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» імена присвоюються 
тільки після проведення громадського обговорення. 
3. Рекомендувати Чернівецькій обласній філармонії привести документи до 
вимог вищезазначеного Закону та подати на розгляд обласної ради. 
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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 1/7 
 

13 липня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 02.06.2016  
№ 01.42-18/2245 щодо ситуація, яка 
склалася довкола ОКП «Буковинська 
книга» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
суспільних комунікацій обласної державної адміністрації Романка Т.Б. про 
розгляд листа обласної державної адміністрації від 02.06.2016 № 01.42-18/2245 
щодо ситуація, яка склалася довкола ОКП «Буковинська книга», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію начальника управління суспільних комунікацій обласної 
державної адміністрації Романка Т.Б. про розгляд листа обласної державної 
адміністрації від 02.06.2016 № 01.42-18/2245 щодо ситуація, яка склалася довкола 
ОКП «Буковинська книга» взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад виконавчого 
апарату обласної ради спільно з юридичним відділом виконавчого апарату 
обласної ради підготувати та надати відповідь Чернівецькій міській раді. 
 
 
 
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 № 2/7 
 

13 липня 2016 року м.Чернівці 
 

Про клопотання щодо присудження 
Премії Верховної Ради України за 
внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого 
самоврядування 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про клопотання щодо 
присудження Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації Вітовського Б.І. про клопотання щодо присудження Премії 
Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого 
самоврядування 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 № 3/7 
 

13 липня 2016 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 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» 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 № 4/7 
 

13 липня 2016 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 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 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 № 5/7 
 

13 липня 2016 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 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» 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 № 6/7 
 

13 липня 2016 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 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» 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 № 7/7 
 

13 липня 2016 року м.Чернівці 
 

Про клопотання щодо присудження 
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 клопотання 
щодо присудження 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 клопотання щодо присудження 
Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів 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 № 8/7 
 

13 липня 2016 року м.Чернівці 
 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 
 

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



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 9/7 
 

13 липня 2016 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 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 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 № 10/7 
 

13 липня 2016 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 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 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 № 11/7 
 

13 липня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення Департаменту 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо систематичного 
невиконання посадових обов’язків 
директором КЗ «Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області» 
Біляніним Г.І. 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд звернення 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо 
систематичного невиконання посадових обов’язків директором КЗ «Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області» Біляніним Г.І., постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації Палійчук О.М. про розгляд звернення Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації щодо систематичного невиконання посадових 
обов’язків директором КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області» Біляніним Г.І. взяти до відома. 

2. Рекомендувати директору КЗ «Інститут післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області» Біляніну Г.І. системно реагувати та юридично 
дотримуватися наказів Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації і зазначити на неприпустимість  

3. Рекомендувати директору Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. та директору КЗ «Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області» Біляніну Г.І. з метою організації 
підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів навчальних закладів 
області вжити дієвих заходів щодо налагодження співпраці. 
 
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 № 12/7 
 

13 липня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотань Департаменту 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо призначення та 
відміни іменних стипендій студентам 
навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації з числа дітей-сиріт, дітей 
напівсиріт один з батьків яких інвалід 
І групи, та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо призначення 
та відміни іменних стипендій студентам навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації з числа дітей-сиріт, дітей напівсиріт один з батьків яких інвалід І 
групи, та дітей, позбавлених батьківського піклування, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації щодо призначення та відміни іменних стипендій 
студентам навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей 
напівсиріт один з батьків яких інвалід І групи, та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 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 № 13/7 
 

13 липня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення депутата 
обласної ради Рошки А.І. 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд звернення депутата обласної ради Рошки А.І., постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення 
депутата обласної ради Рошки А.І. взяти до відома. 

2. Надіслати зазначене звернення обласній державній адміністрації для 
розгляду та надання відповіді 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 № 14/7 
 

13 липня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення Чернівецької 
обласної філармонії щодо присвоєння 
їй імені Дмитра Гнатюка 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд звернення Чернівецької обласної філармонії щодо присвоєння їй імені 
Дмитра Гнатюка, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд звернення 
Чернівецької обласної філармонії щодо присвоєння їй імені Дмитра Гнатюка взяти 
до відома. 

2. Відповідно до п.5 статті 3 Закону України «Про присвоєння 
юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, 
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» імена присвоюються 
тільки після проведення громадського обговорення. 

3. Рекомендувати Чернівецькій обласній філармонії привести документи 
до вимог вищезазначеного Закону та подати на розгляд обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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