
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 10 
 

28 листопада 2016 року       м. Чернівці, 
10.00          вул. Грушевського, 1 
 

Присутні  
Гешко Іван Тарасович – голова постійної комісії; 
Костащук Іван Іванович – заступник голови постійної комісії; 
Масловська Світлана Тарасівна – секретар постійної комісії. 
 

Запрошені 
Чорней Михайло Васильович - депутат обласної ради; 
Павел Дмитро Дмитрович – депутат обласної ради; 
Дякова Анжела Анатоліївна – в.о. директора Департаменту фінансів 

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

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

державної адміністрації; 
Заверуха Володимир Михайлович – начальник управління регіонального 

розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації; 
Марчук Христина Василівна – начальник відділу з питань 

містобудівного кадастру та регіонального розвитку управління регіонального 
розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації; 

Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 
обласної державної адміністрації; 

Сорокоумов Ігор Анатолійович – головний спеціаліст відділу 
культосвітніх установ та кіно управління культури обласної державної 
адміністрації; 

Молотюженко Наталія Василівна – начальник відділу планування 
фінансово-господарського забезпечення бухгалтерського обліку та звітності 
управління культури обласної державної адміністрації; 

Сакрієр Оксана Леонідівна – начальник управління освіти і науки 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації; 

Моісей Аркадій Євгенович – директор Департаменту освіти 
Румунського культурологічного центру «Еудоксіу Гурмузакі»; 

Нікітович Корнелій Федорович – член правління Румунського 
культурологічного центру «Еудоксіу Гурмузакі»; 

Чернушка Йосип Іванович – представник Румунського 
культурологічного центру «Еудоксіу Гурмузакі»; 



 2 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. 
2. Про розгляд звернення голови Румунського культурологічного центру 

«Еудоксіу Гурмузакі» Терицану В.Д. щодо збереження румуномовних шкіл у 
Чернівецькій області. 

3. Про внесення змін до перспективного плану формування територій 
громад Чернівецької області. 

4. Про затвердження Комплексної програми розвитку культури до 2019 
року. 

5. Про Регіональну програму запобігання дитячій бездоглядності та 
розвитку сімейних форм виховання на 2017-2021 роки. 

6. Про хід виконання Регіональної програми розвитку фізичної культури 
і спорту на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 14-ї сесії обласної ради VІ 
скликання від 14.03.2013 № 5-14/13 за 2015 рік. 

7. Про розгляд запиту депутата обласної ради Сорочана І.О. щодо 
виділення коштів з обласного бюджету на проведення капітального ремонту 
ДНЗ №2 «Промінець» в с.Топорівці Новоселицького району. 

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

9. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики на 2017 рік. 

10. Про розгляд звернення депутата обласної ради Чорнея Михайла 
Васильович. 
 

1 Слухали: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік. 

Виступили: Гешко І.Т., Чорней М.В., Костащук І.І., Масловська С.Т., 
Сакрієр О.В. 

Вирішили:  
1. Інформації взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2 Слухали: Інформацію представників Румунського 
культурологічного центру «Еудоксіу Гурмузакі» про збереження 
румуномовних шкіл у Чернівецькій області. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Павел Д.Д., Нікітович К.Ф., 
Моісей А.Є., Гешко І.Т., Чорней М.В., Сакрієр О.В. 

Вирішили:  
1. Інформації взяти до відома. 
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2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації: 
2.1. Провести роз’яснювальну роботу з населення Герцаївського, Глибоцького, 
Сторожинецького та Новоселицького районів щодо питань оптимізації та 
закриття румуномовних шкіл; 
2.2. Вносити на розгляд сесії обласної ради питання закриття та оптимізації 
загальноосвітніх шкіл області, зокрема, з мовою національних меншин; 
2.3. Організувати засідання круглого столу з депутатами обласної ради та 
громадськими організаціями щодо прийняття рішень створення опорних шкіл в 
області, і як наслідок утворення філій, враховуючи можливість уникнення 
пониження ступеня загальноосвітніх шкіл області, зокрема, з мовою 
національних меншин; 
2.4. Запрошувати на засідання колегії Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації членів постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

3 Слухали: Інформацію начальника управління регіонального 
розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації 
Заверухи В.М. про внесення змін до перспективного плану формування 
територій громад Чернівецької області. 

Виступили: Масловська С.Т., Марчук Х.В., Костащук І.І., Гешко І.Т., 
Чорней М.В. 

Вирішили:  
1. Інформації взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

4. Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 
державної адміністрації Китайгородської В.М. про затвердження Комплексної 
програми розвитку культури до 2019 року. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Гешко І.Т., Чорней М.В., 
Сорокоумов І.А. 

Вирішили:  
1. Інформації взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 
3. Рекомендувати управлінню культури обласної державної адміністрації 
вивчити питання відкриття в м.Вижниці філії Чернівецького обласного 
краєзнавчого музею. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5. Слухали: Інформації начальника служби у справах дітей обласної 
державної адміністрації Яківчек Ю.І. про Регіональну програму запобігання 
дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2017-2021 
роки. 
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Виступили: Масловська С.Т., Костащук І.І., Гешко І.Т. 
Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

6. Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про хід виконання 
Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням 14-ї сесії обласної ради VІ скликання від 14.03.2013  
№ 5-14/13 за 2015 рік. 

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

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

7. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про 
розгляд запиту депутата обласної ради Сорочана І.О. щодо виділення коштів з 
обласного бюджету на проведення капітального ремонту ДНЗ №2 «Промінець» 
в с.Топорівці Новоселицького району. 

Виступили: Масловська С.Т. 
Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
розглянути запит депутата обласної ради Сорочана І.О. щодо виділення коштів 
з обласного бюджету на проведення капітального ремонту ДНЗ №2 
«Промінець» в с.Топорівці Новоселицького району та винайти можливість 
фінансування. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

8. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про 
розгляд клопотань Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо відміни та призначення іменних стипендій дітям сиротам. 

Виступили: Костащук І.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підготувати та подати на підпис голові обласної ради розпорядження голови 
обласної ради з порушеного питання. 

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 
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план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики на 2017 рік. 

Виступили: Масловська С.Т., Костащук І.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, спорту та молодіжної політики на 2017 рік (додається). 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

10. Слухали: Інформацію депутата обласної ради Чорнея Михайла 
Васильовича щодо призначення на посаду директора Вижницької ЗОШ-
інтернату І-ІІІ ступенів імені Назарія Яремчука Клима Валерія Івановича. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т. 
Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати на призначення директора Вижницької ЗОШ-інтернату І-ІІІ 
ступенів імені Назарія Яремчука Клима Валерія Івановича. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
 
Секретар постійної комісії С.Масловська 



 

У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ВИСНОВОК № 1/10 
 

28 листопада 2016 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2017 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до 
обласного бюджету на 2017 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації 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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 2/10 
 

28 листопада 2016 року м.Чернівці 
 

Про розгляд звернення голови 
Румунського культурологічного центру 
«Еудоксіу Гурмузакі» Терицану В.Д. 
щодо збереження румуномовних шкіл у 
Чернівецькій області 
 

Заслухавши та обговоривши інформації представників Румунського 
культурологічного центру «Еудоксіу Гурмузакі» про збереження румуномовних 
шкіл у Чернівецькій області, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформації взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації: 
2.1. Провести роз’яснювальну роботу серед населення Герцаївського, 

Глибоцького, Сторожинецького та Новоселицького районів щодо питань 
оптимізації та закриття румуномовних шкіл; 

2.2. Вносити на розгляд сесії обласної ради питання закриття та 
оптимізації загальноосвітніх шкіл області, зокрема, з мовою національних 
меншин; 

2.3. Організувати засідання круглого столу з депутатами обласної ради 
та громадськими організаціями щодо прийняття рішень створення опорних шкіл в 
області, і як наслідок утворення філій, враховуючи можливість уникнення 
пониження ступеня загальноосвітніх шкіл області, зокрема, з мовою національних 
меншин; 

2.4. Запрошувати на засідання колегії Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації членів постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики. 
 
 
 
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 № 3/10 
 

28 листопада 2016 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін до 
перспективного плану 
формування територій громад 
Чернівецької області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної 
адміністрації Заверухи В.М. про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад Чернівецької області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації 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 № 4/10 
 

28 листопада 2016 року м.Чернівці 
 
Про затвердження Комплексної 
програми розвитку культури до 
2019 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління культури 
обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про затвердження 
Комплексної програми розвитку культури до 2019 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 

розгляд чергової сесії обласної ради. 
3. Рекомендувати управлінню культури обласної державної адміністрації 

вивчити питання відкриття в м.Вижниці філії Чернівецького обласного 
краєзнавчого музею. 
 
 
 
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 № 5/10 
 

28 листопада 2016 року м.Чернівці 
 
Про Регіональну програму 
запобігання дитячій 
бездоглядності та розвитку 
сімейних форм виховання на 
2017-2021 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію 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 № 6/10 
 

28 листопада 2016 року м.Чернівці 
 
Про хід виконання Регіональної 
програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням 14-ї сесії 
обласної ради VІ скликання від 
14.03.2013 № 5-14/13 за 2015 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про хід виконання 
Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням 14-ї сесії обласної ради VІ скликання від 14.03.2013  
№ 5-14/13 за 2015 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію 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 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ № 7/10 
 

28 листопада 2016 року м.Чернівці 
 
Про розгляд запиту депутата обласної 
ради Сорочана І.О. щодо виділення 
коштів з обласного бюджету на 
проведення капітального ремонту ДНЗ 
№2 «Промінець» в с.Топорівці 
Новоселицького району 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд запиту депутата обласної ради Сорочана І.О. щодо виділення коштів з 
обласного бюджету на проведення капітального ремонту ДНЗ №2 «Промінець» в 
с.Топорівці Новоселицького району, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

розглянути запит депутата обласної ради Сорочана І.О. щодо виділення коштів з 
обласного бюджету на проведення капітального ремонту ДНЗ №2 «Промінець» в 
с.Топорівці Новоселицького району та винайти можливість фінансування. 
 
 
 
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 № 8/10 
 

28 листопада 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 голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд клопотань Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо відміни та призначення іменних стипендій дітям сиротам, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію 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 № 9/10 
 

28 листопада 2016 року м.Чернівці 
 
Про план роботи постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, спорту та молодіжної 
політики на 2017 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, 
спорту та молодіжної політики на 2017 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, спорту та молодіжної політики на 2017 рік (додається). 
 
 
 
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 № 10/10 
 

28 листопада 2016 року м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення 
депутата обласної ради 
Чорнея М.В. 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради Чорнея 
Михайла Васильовича щодо призначення на посаду директора Вижницької ЗОШ-
інтернату І-ІІІ ступенів імені Назарія Яремчука Клима Валерія Івановича, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати на призначення директора Вижницької ЗОШ-інтернату 

І-ІІІ ступенів імені Назарія Яремчука Клима Валерія Івановича. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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