
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 8 
 

20 вересня 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; 
Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації; 
Нос Леся Іванівна – заступник начальника управління суспільних 

комунікацій 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; 
Раєвський Денис Олексійович – начальник 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 внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
2. Про внесення змін до Регіональної програми забезпечення 

інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, 
регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших 
заходів на 2016-2020 роки. 

3. Про розгляд листа обласної державної адміністрації щодо 
реорганізації обласних комунальних підприємств книжкової торгівлі. 

4. Про здійснення часткового фінансування підготовки та участі команд 
майстрів з ігрових видів спорту в національних змаганнях. 

5. Про клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо продовження контракту з директором КЗ «Хотинська 



спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат №2» Дідичем Гнатом 
Миколайович. 

6. Про розгляд листа Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо перевірки фінансово-господарської діяльності КЗ «Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області». 

7. Про розгляд клопотань Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації щодо відміни та призначення іменних стипендій дітям 
сиротам. 

8. Про розгляд звернення Чернівецької обласної асоціації «Техноспорт» 
щодо виділення коштів з обласного бюджету на підготовку та проведення 
Всеукраїнських заходів. 

9. Про розгляд звернення Київської обласної ради щодо ситуації, яка 
склалася навколо професійно-технічної освіти в України.. 
 

1 Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2016 рік. 

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

1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік 
взяти до відома. 
2. Доповнити проект вищезазначеного рішення наступник пунктом: 
«Враховуючи клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації надати освітню субвенцію Вижницькому району для переможця 
(3 місце) обласного конкурсу «Кращий проект опорного закладу» Мигівський 
НВК. 
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його з на 
розгляд чергової сесії обласної ради із внесеними змінами. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2 Слухали: Інформацію заступника начальника управління 
суспільних комунікацій обласної державної адміністрації Нос Л.І. про внесення 
змін до Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення 
області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та 
здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки. 

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

1. Інформацію заступника начальника управління суспільних комунікацій 
обласної державної адміністрації Нос Л.І. про внесення змін до Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення 
свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки взяти до відома. 
2. Доповнити Розділ ІІІ «Організація та проведення заходів з відзначення свят 
державного, регіонального та місцевого значення» Додатку 3 Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення 
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свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки пунктом 6 наступного 
змісту: «Нагородження відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» осіб за вагомий особистий внесок у соціально-економічний 
та культурний розвиток Чернівецької області, активну благодійну і громадську 
діяльність, зміцнення обороноздатності та безпеки України, особисту мужність 
та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної 
цілісності держави, а також з нагоди державних та професійних свят». 
3. Підтримати та рекомендувати проект рішення «Про внесення змін до 
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області, 
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки» з урахуванням 
вищезазначених змін до розгляду на черговій сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

3. Слухали: Інформацію заступника начальника управління 
суспільних комунікацій обласної державної адміністрації Нос Л.І. про розгляд 
листа обласної державної адміністрації щодо реорганізації обласних 
комунальних підприємств книжкової торгівлі. 

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

1. Інформацію заступника начальника управління суспільних комунікацій 
обласної державної адміністрації Нос Л.І. про розгляд листа обласної державної 
адміністрації щодо реорганізації обласних комунальних підприємств книжкової 
торгівлі взяти до відома. 
2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області розглянути вищезазначене звернення та надати обґрунтовану 
відповідь. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

4. Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про здійснення часткового 
фінансування підготовки та участі команд майстрів з ігрових видів спорту в 
національних змаганнях. 

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 здійснення часткового фінансування 
підготовки та участі команд майстрів з ігрових видів спорту в національних 
змаганнях взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5. Слухали: Інформації директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про клопотання Департаменту 
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освіти і науки обласної державної адміністрації щодо продовження контракту з 
директором КЗ «Хотинська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат 
№2» Дідичем Гнатом Миколайович. 

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

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації Палійчук О.М. про клопотання Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації щодо продовження контракту з директором 
КЗ «Хотинська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат №2» Дідичем 
Гнатом Миколайович взяти до відома. 
2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань приватизації та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області розглянути вищезазначене клопотання та погодити продовження 
контракту з директором КЗ «Хотинська спеціалізована загальноосвітня школа-
інтернат №2» Дідичем Гнатом Миколайович. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

6. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд листа 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо перевірки 
фінансово-господарської діяльності КЗ «Інститут післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області». 

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

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації Палійчук О.М. про розгляд листа Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації щодо перевірки фінансово-господарської 
діяльності КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області» взяти до відома. 
2. Відтермінувати розгляд зазначеного питання до прийняття відповідного 
рішення правоохоронними органами. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

7. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд клопотань 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо відміни та 
призначення іменних стипендій дітям сиротам. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.Т. 
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 відміни та призначення іменних 
стипендій 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. 
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8. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про 
розгляд звернення Чернівецької обласної асоціації «Техноспорт» щодо 
виділення коштів з обласного бюджету на підготовку та проведення 
Всеукраїнських заходів. 

Виступили: Костащук І.І.. Вітовський Б.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 асоціації «Техноспорт» щодо виділення коштів з 
обласного бюджету на підготовку та проведення Всеукраїнських заходів взяти 
до відома. 
2. Рекомендувати управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації підготувати відповідні зміни до Регіональної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки та подати на розгляд чергової 
сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

9. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про 
розгляд звернення Київської обласної ради щодо ситуації, яка склалася навколо 
професійно-технічної освіти в України. 

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 
Київської обласної ради щодо ситуації, яка склалася навколо професійно-
технічної освіти в України взяти до відома. 
2. У зв’язку із прийняттям на 5-й сесії обласної ради рішення «Про звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України щодо виділення субвенції з Державного бюджету України 
місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів» повторний розгляд 
даного питання є недоцільним. 

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 № 1/8 
 

20 вересня 2016 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік 
взяти до відома. 

2. Доповнити проект вищезазначеного рішення наступник пунктом: 
«Враховуючи клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації надати освітню субвенцію Вижницькому району для переможця (3 
місце) обласного конкурсу «Кращий проект опорного закладу» Мигівський НВК. 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його з 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 № 2/8 
 

20 вересня 2016 року м.Чернівці 
 

Про внесення змін до Регіональної 
програми забезпечення інформаційних 
потреб населення області, відзначення 
свят державного, регіонального, місцевого 
значення та здійснення представницьких, 
інших заходів на 2016-2020 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
управління суспільних комунікацій обласної державної адміністрації Нос Л.І. про 
внесення змін до Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб 
населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого 
значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки, 
постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію заступника начальника управління суспільних комунікацій 
обласної державної адміністрації Нос Л.І. про внесення змін до Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, 
інших заходів на 2016-2020 роки взяти до відома. 

2. Доповнити Розділ ІІІ «Організація та проведення заходів з відзначення 
свят державного, регіонального та місцевого значення» Додатку 3 Регіональної 
програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят 
державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, 
інших заходів на 2016-2020 роки пунктом 6 наступного змісту: «Нагородження 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» осіб за 
вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток 
Чернівецької області, активну благодійну і громадську діяльність, зміцнення 
обороноздатності та безпеки України, особисту мужність та героїзм, виявлені під 
час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності держави, а також 
з нагоди державних та професійних свят». 



3. Підтримати та рекомендувати проект рішення «Про внесення змін до 
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області, 
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки» з урахуванням 
вищезазначених змін до розгляду на черговій сесії обласної ради. 
 
 
 
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 № 3/8 
 
20 вересня 2016 року м.Чернівці 
 
Про розгляд листа обласної 
державної адміністрації щодо 
реорганізації обласних комунальних 
підприємств книжкової торгівлі 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 
управління суспільних комунікацій обласної державної адміністрації Нос Л.І. про 
розгляд листа обласної державної адміністрації щодо реорганізації обласних 
комунальних підприємств книжкової торгівлі, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію заступника начальника управління суспільних комунікацій 

обласної державної адміністрації Нос Л.І. про розгляд листа обласної державної 
адміністрації щодо реорганізації обласних комунальних підприємств книжкової 
торгівлі взяти до відома. 

2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань приватизації 
та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області розглянути вищезазначене звернення та надати обґрунтовану відповідь. 
 
 
 
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 № 4/8 
 

20 вересня 2016 року м.Чернівці 
 
Про здійснення часткового 
фінансування підготовки та участі 
команд майстрів з ігрових видів 
спорту в національних змаганнях 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про здійснення 
часткового фінансування підготовки та участі команд майстрів з ігрових видів 
спорту в національних змаганнях, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної державної 

адміністрації Вітовського Б.І. про здійснення часткового фінансування підготовки 
та участі команд майстрів з ігрових видів спорту в національних змаганнях взяти 
до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
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 № 5/8 
 

20 вересня 2016 року м.Чернівці 
 
Про клопотання Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації 
щодо продовження контракту з директором 
КЗ «Хотинська спеціалізована 
загальноосвітня школа-інтернат №2» 
Дідичем Гнатом Миколайович 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про клопотання 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо продовження 
контракту з директором КЗ «Хотинська спеціалізована загальноосвітня школа-
інтернат №2» Дідичем Гнатом Миколайович, 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 продовження контракту з директором КЗ 
«Хотинська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат №2» Дідичем Гнатом 
Миколайович взяти до відома. 

2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань приватизації 
та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області розглянути вищезазначене клопотання та погодити продовження 
контракту з директором КЗ «Хотинська спеціалізована загальноосвітня школа-
інтернат №2» Дідичем Гнатом Миколайович. 
 
 
 
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 № 6/8 
 

20 вересня 2016 року м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації 
щодо перевірки фінансово-господарської 
діяльності КЗ «Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про розгляд листа 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щодо перевірки 
фінансово-господарської діяльності КЗ «Інститут післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації Палійчук О.М. про розгляд листа Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації щодо перевірки фінансово-господарської 
діяльності КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області» 
взяти до відома. 

2. Відтермінувати розгляд зазначеного питання до прийняття 
відповідного рішення правоохоронними органами.  
 
 
 
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 № 7/8 
 

20 вересня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд клопотань Департаменту 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо відміни та призначення 
іменних стипендій дітям сиротам 
 

 
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 відміни та 
призначення іменних стипендій дітям сиротам, 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 відміни та призначення іменних стипендій 
дітям сиротам 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 
 

ВИСНОВОК № 8/8 
 

20 вересня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення Чернівецької 
обласної асоціації «Техноспорт» щодо 
виділення коштів з обласного бюджету 
на підготовку та проведення 
Всеукраїнських заходів 
 
 

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 асоціації «Техноспорт» щодо 
виділення коштів з обласного бюджету на підготовку та проведення 
Всеукраїнських заходів, 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 асоціації «Техноспорт» щодо виділення коштів з обласного 
бюджету на підготовку та проведення Всеукраїнських заходів взяти до відома. 

2. Рекомендувати управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації підготувати відповідні зміни до Регіональної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки та подати на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 
 
 
 
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 № 9/8 
 

20 вересня 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення Київської 
обласної ради щодо ситуації, яка 
склалася навколо професійно-технічної 
освіти в України 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд звернення Київської обласної ради щодо ситуації, яка склалася 
навколо професійно-технічної освіти в України, 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 
Київської обласної ради щодо ситуації, яка склалася навколо професійно-технічної 
освіти в України взяти до відома. 

2. У зв’язку із прийняттям на 5-й сесії обласної ради рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України щодо виділення субвенції з Державного бюджету 
України місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів» повторний розгляд 
даного питання є недоцільним. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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