
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 11 
 

21 грудня 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 
Дякова Анжела Анатоліївна - директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації; 
Нос Леся Іванівна – начальник відділу комунікацій з громадськістю 

обласної державної адміністрації; 
Чебан Зоя Вікторівна – головний спеціаліст відділу регіонального 

розвитку та фінансового моніторингу виконавчого апарату обласної ради; 
Маковійчук Наталя Василівна – головний спеціаліст організаційного 

відділу виконавчого апарату обласної ради. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про обласний бюджет на 2017 рік. 
2. Про виконання у 2015 році Регіональної програми сприяння розвитку 

громадського суспільства у Чернівецькій області на 2013-2016 роки. 
3. Про виконання у 2015 році Регіональної програми відзначення 

державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, пам’ятних та 
знаменних дат, заохочення за заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення 
представницьких та інших заходів на 2011-2015 роки. 

4. Про виконання у 2015 році Комплексної програми інформаційної та 
видавничої галузей Чернівецької області на 2013-2015 роки. 

5. Про започаткування щорічного Міжнародного фестивалю традиційної 
культури «Буковинська Маланка». 

6. Про заснування щорічного Обласного фестивалю традиційної 
культури «Красноїльська Маланка». 

7. Про розгляд листа Вашківецької міської ради щодо внесення змін до 
організаційного комітету з підготовки та проведення щорічного Обласного 
фестивалю народної творчості «Вашківецька Маланка». 
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8. Про розгляд клопотання ОКУ «Чернівецька обласна філармонія» щодо 
присвоєння імені Дмитра Гнатюка обласній комунальній установі «Чернівецька 
обласна філармонія». 

9. Про клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо призначення у 2017 році іменних стипендій вищих 
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

10. Про план роботи обласної ради на 2017 рік. 
 

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

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

2 Слухали: Інформацію начальника відділу комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації Нос Л.І. про виконання у 2015 
році Регіональної програми сприяння розвитку громадського суспільства у 
Чернівецькій області на 2013-2016 роки. 

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

3 Слухали: Інформацію начальника відділу комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації Нос Л.І. про виконання у 2015 
році Регіональної програми відзначення державних, регіональних та 
професійних свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, заохочення за 
заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення представницьких та інших 
заходів на 2011-2015 роки. 

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

4. Слухали: Інформацію начальника відділу комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації Нос Л.І. про виконання у 2015 
році Комплексної програми інформаційної та видавничої галузей Чернівецької 
області на 2013-2015 роки. 

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

5. Слухали: Інформації головного спеціаліста відділу регіонального 
розвитку та фінансового моніторингу обласної ради Чебан З.В. про 
започаткування щорічного Міжнародного фестивалю традиційної культури 
«Буковинська Маланка». 

Виступили: Мітрік С.І., 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 головного спеціаліста відділу регіонального 
розвитку та фінансового моніторингу обласної ради Чебан З.В. про заснування 
щорічного Обласного фестивалю традиційної культури «Красноїльська 
Маланка». 

Виступили: Мітрік С.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. 
 

7. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про 
розгляд листа Вашківецької міської ради щодо внесення змін до 
організаційного комітету з підготовки та проведення щорічного Обласного 
фестивалю народної творчості «Вашківецька Маланка». 

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

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підготувати проект рішення та внести його на розгляд сесії обласної ради. 

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 клопотання ОКУ «Чернівецька обласна філармонія» щодо присвоєння 
імені Дмитра Гнатюка обласній комунальній установі «Чернівецька обласна 
філармонія». 

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

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підготувати проект рішення та внести його на розгляд сесії обласної ради. 
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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 
клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
щодо призначення у 2017 році іменних стипендій вищих навчальних закладів І-
ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

Виступили: Костащук І.І. 
Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підготувати проект розпорядження та подати його на підпис голові обласної 
ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

10. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про 
план роботи обласної ради на 2017 рік. 

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

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим планом роботи обласної ради на 2017 рік та 
внести його на розгляд сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 
 
 
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 № 1/11 
 

21 грудня 2016 року м.Чернівці 
 
Про обласний бюджет 
на 2017 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Дякової А.А. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 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 
 

ВИСНОВОК № 2/11 
 

21 грудня 2016 року м.Чернівці 
 
Про виконання у 2015 році 
Регіональної програми сприяння 
розвитку громадського суспільства у 
Чернівецькій області на 2013-2016 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації Нос Л.І. про виконання у 2015 
році Регіональної програми сприяння розвитку громадського суспільства у 
Чернівецькій області на 2013-2016 роки, 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 № 3/11 
 

21 грудня 2016 року м.Чернівці 
 
Про виконання у 2015 році 
Регіональної програми відзначення 
державних, регіональних та 
професійних свят, ювілейних, 
пам’ятних та знаменних дат, 
заохочення за заслуги перед 
Чернівецькою областю, здійснення 
представницьких та інших заходів на 
2011-2015 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації Нос Л.І. про виконання у 2015 
році Регіональної програми відзначення державних, регіональних та професійних 
свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед 
Чернівецькою областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2011-
2015 роки, 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 № 4/11 
 

21 грудня 2016 року м.Чернівці 
 
Про виконання у 2015 році 
Комплексної програми інформаційної 
та видавничої галузей Чернівецької 
області на 2013-2015 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації Нос Л.І. про виконання у 2015 
році Комплексної програми інформаційної та видавничої галузей Чернівецької 
області на 2013-2015 роки, 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 № 5/11 
 

21 грудня 2016 року м.Чернівці 
 
Про започаткування щорічного 
Міжнародного фестивалю традиційної 
культури «Буковинська Маланка» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу 
регіонального розвитку та фінансового моніторингу обласної ради Чебан З.В. про 
започаткування щорічного Міжнародного фестивалю традиційної культури 
«Буковинська Маланка», 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 № 6/11 
 

21 грудня 2016 року м.Чернівці 
 
Про заснування щорічного Обласного 
фестивалю традиційної культури 
«Красноїльська Маланка» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу 
регіонального розвитку та фінансового моніторингу обласної ради Чебан З.В. про 
заснування щорічного Обласного фестивалю традиційної культури 
«Красноїльська Маланка», 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 № 7/11 
 

21 грудня 2016 року м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Вашківецької міської 
ради щодо внесення змін до 
організаційного комітету з підготовки та 
проведення щорічного Обласного 
фестивалю народної творчості 
«Вашківецька Маланка» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд листа Вашківецької міської ради щодо внесення змін до 
організаційного комітету з підготовки та проведення щорічного Обласного 
фестивалю народної творчості «Вашківецька Маланка», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підготувати проект рішення та внести його на розгляд 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 № 8/11 
 

21 грудня 2016 року м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання ОКУ 
«Чернівецька обласна філармонія» щодо 
присвоєння імені Дмитра Гнатюка 
обласній комунальній установі 
«Чернівецька обласна філармонія» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд клопотання ОКУ «Чернівецька обласна філармонія» щодо присвоєння 
імені Дмитра Гнатюка обласній комунальній установі «Чернівецька обласна 
філармонія», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підготувати проект рішення та внести його на розгляд 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 № 9/11 
 

21 грудня 2016 року м.Чернівці 
 
Про клопотання Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації 
щодо призначення у 2017 році іменних 
стипендій вищих навчальних закладів  
І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про клопотання Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
щодо призначення у 2017 році іменних стипендій вищих навчальних закладів І-ІV 
рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підготувати проект розпорядження та подати його на підпис голові 

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 № 10/11 
 

21 грудня 2016 року м.Чернівці 
 
Про план роботи обласної 
ради 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 обласної ради на 2017 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим планом роботи обласної ради на 2017 рік 

та внести його на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 


	протокол 11
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 1
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 2
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 3
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 4
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 5
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 6
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 7
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 8
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 9
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок 10
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА


