
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 12 
 

23 січня 2017 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 
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 розгляд документів для включення Чернівецької обласної ради до 
участі у конкурсі на підготовку грантового проекту «Сталий культурний 
розвиток шляхом впровадження територіального підходу: підвищення 
ефективності управління об’єктами культурної спадщини та закладами 
культури в Чернівецькій області». 

2. Про внесення змін до рішення 4-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 
15.03.2016 року № 35-4/16 «Про встановлення 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». 
 

1 Слухали: Інформацію головного спеціаліста відділу регіонального 
розвитку та фінансового моніторингу виконавчого апарату обласної ради  
Чебан З.В.. 

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

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. подати 
заявку для участі Чернівецької обласної ради у конкурсі на підготовку 
грантового проекту «Сталий культурний розвиток шляхом впровадження 
територіального підходу: підвищення ефективності управління об’єктами 
культурної спадщини та закладами культури в Чернівецькій області» та 
підписати для цього необхідні документи. 
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Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2 Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 

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

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підготувати відповідний проект рішення та подати його на розгляд чергової 
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 № 1/12 
 

23 січня 2017 року м.Чернівці 
 
Про розгляд документів для включення 
Чернівецької обласної ради до участі у 
конкурсі на підготовку грантового 
проекту «Сталий культурний розвиток 
шляхом впровадження територіального 
підходу: підвищення ефективності 
управління об’єктами культурної 
спадщини та закладами культури в 
Чернівецькій області» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу 
регіонального розвитку та фінансового моніторингу виконавчого апарату обласної 
ради Чебан З.В., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. подати 

заявку для участі Чернівецької обласної ради у конкурсі на підготовку грантового 
проекту «Сталий культурний розвиток шляхом впровадження територіального 
підходу: підвищення ефективності управління об’єктами культурної спадщини та 
закладами культури в Чернівецькій області» та підписати для цього необхідні 
документи. 
 
 
 
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 № 2/12 
 

23 січня 2017 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін до рішення 4-ї сесії 
обласної ради VІІ скликання від 15.03.2016 
року № 35-4/16 «Про встановлення 
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 голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т., 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підготувати відповідний проект рішення та подати його на розгляд 

чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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