
 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 13 
 

14 березня 2017 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; 
Мітрік Степан Іванович – член постійної комісії. 
 

Запрошені 
Чорней Михайло Васильович – депутат обласної ради; 
Дякова Анжела Анатоліївна - директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації; 
Сідляр Ігор Анатолійович - директор Департаменту економічного 

розвитку обласної державної адміністрації; 
Слепинюк Оленя Ярославівна – заступник директора Департаменту 

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

обласної державної адміністрації; 
Китайгородська Віра Микитівна – начальник управління культури 

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

обласної державної адміністрації; 
Білек Оксана Василівна – начальник відділу інформаційної діяльності 

апарату обласної державної адміністрації; 
Цуркан Ярослав Васильович – начальник відділу адміністративно-

територіальної реформи та децентралізації виконавчого апарату обласної 
ради; 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області на 2017 рік. 

2. Про виконання обласного бюджету за 2016 рік. 
3. Про виконання Регіональної програми забезпечення інформаційних 

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

4. Про затвердження Комплексної програми підвищення якості 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 
2017-2021 роки. 

5. Про внесення змін та доповнень до Регіональної обласної програми 
«Вчитель» на 2013-2022 роки. 

6. Про перейменування комунальної установи «Група моніторингу 
системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти 
області». 

7. Про припинення (перетворення) Чернівецької обласної психолого-
медико-педагогічної консультації». 

8. Про припинення (перетворення) Спеціалізованої дитячо-юнацької 
спортивної школи олімпійського резерву м.Чернівці зі стрільби із лука. 

9. Про припинення (перетворення) Комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи м.Чернівці. 

10. Про виконання Регіональної програми підтримки національно-
культурних товариств Чернівецької області та української діаспори на 2016-
2018 роки у 2016 році. 

11. Про розгляд звернення громадської організації «Футбольно-
спортивний клуб «Буковина» щодо надання фінансової допомоги. 

12. Про розгляд звернення завідувача кафедри соціальної роботи та 
соціального управління ЧНУ ім.Ю.Федьковича Пірена М.І. 

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

14. Про розгляд звернення працівників Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області щодо перегляду термінів підвищення 
посадових окладів педагогічним працівникам Інституту. 

15. Про розгляд звернення громадських організацій щодо встановлення у 
місті Чернівцях пам’ятника Степану Бандері. 

16. Про пропозиції депутата обласної ради Чорнея М.В. 
17. Про внесення змін до Плану заходів Стратегії розвитку Чернівецької 

області на період до 2020 року. 
18. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. 

 

1 Слухали: Інформацію директора Департаменту економічного розвитку 
обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2017 рік. 

Виступили: Гешко І.Т., Костащук І.І., Чорней М.В., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

2 Слухали: Інформацію директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Дякова А.А. про виконання обласного бюджету за 2016 
рік. 
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Виступили: Гешко І.Т., Костащук І.І., Чорней М.В., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

3 Слухали: Інформацію начальника відділу інформаційної діяльності 
апарату обласної державної адміністрації Білек О.В. про виконання 
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб області, 
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки у 2016 році. 

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

Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 

 

4. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. про затвердження Комплексної 
програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки. 

Виступили: Костащук І.І., Гешко І.Т., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

5. Слухали: Інформації директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. про внесення змін та доповнень до 
Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки. 

Виступили: Мітрік С.І., Костащук І.І., Гешко І.Т., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

6. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. про перейменування комунальної 
установи «Група моніторингу системи освіти, господарського обслуговування 
та аудиту установ освіти області». 

Виступили: Мітрік С.І., Гешко І.Т., Масловська С.Т., Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

7. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. про припинення (перетворення) 
Чернівецької обласної психолого-медико-педагогічної консультації». 

Виступили: Мітрік С.І., Костащук І.І., Масловська С.Т., Гешко І.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

8. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. про припинення (перетворення) 
Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву 
м.Чернівці зі стрільби із лука. 
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Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.Т., Масловська С.Т., 
Чорней М.В. 

Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

9. Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. про припинення (перетворення) 
Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м.Чернівці. 

Виступили: Костащук І.І., Гешко І.Т., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

10. Слухали: Інформацію начальника управління культури обласної 
державної адміністрації Китайгородської В.М. про виконання Регіональної 
програми підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області 
та української діаспори на 2016-2018 роки у 2016 році. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.Т., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

11. Слухали: Інформації голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. та 
начальника управління молоді та спорту обласної державної адміністрації 
Вітовського Б.І. про розгляд звернення громадської організації «Футбольно-
спортивний клуб «Буковина» щодо надання фінансової допомоги. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

12. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. та 
начальника відділу інформаційної діяльності апарату обласної державної 
адміністрації Білек О.В. про розгляд звернення завідувача кафедри соціальної 
роботи та соціального управління ЧНУ ім.Ю.Федьковича Пірен М.І. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Масловська С.Т., Палійчук О.М. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

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

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
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14. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд 
звернення працівників Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області щодо перегляду термінів підвищення посадових окладів 
педагогічним працівникам Інституту. 

Виступили: Мітрік С.І., Масловська С.Т., Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

15. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. про розгляд 
звернення громадських організацій щодо встановлення у місті Чернівцях 
пам’ятника Степану Бандері. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

16. Слухали: Інформацію депутата обласної ради  
Чорнея М.В. щодо ситуації довкола шкіл-інтернатів області. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.Т., Масловська С.Т., 
Палійчук О.М. 

Вирішили: рекомендації постійної комісії додаються. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 

 
17. Слухали: Інформацію директора Департаменту економічного розвитку 

обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про внесення змін до Плану 
заходів Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. 

Виступили: Костащук І.І., Гешко І.Т., Масловська С.Т. 
Вирішили: рекомендації постійної комісії додаються. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
 

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

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І., Гешко І.Т., Масловська С.Т. 
Вирішили: рекомендації постійної комісії додаються. 

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 № 1/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про Програму економічного 
і соціального розвитку 
Чернівецької області на 
2017 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про 
Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області 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 № 2/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про виконання обласного 
бюджету за 2016 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Дякова А.А. про виконання обласного бюджету 
за 2016 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 № 3/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про виконання Регіональної 
програми забезпечення 
інформаційних потреб області, 
відзначення свят державного, 
регіонального, місцевого 
значення та здійснення 
представницьких, інших заходів 
на 2016-2020 роки у 2016 році 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу інформаційної 
діяльності апарату обласної державної адміністрації Білек О.В. про виконання 
Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб області, відзначення 
свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки у 2016 році, 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 № 4/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про затвердження Комплексної 
програми підвищення якості 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді 
Чернівецької області на 2017-2021 
роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про затвердження 
Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 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 № 5/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін та доповнень до 
Регіональної обласної програми 
«Вчитель» на 2013-2022 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про внесення змін та 
доповнень до Регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 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 № 6/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про перейменування комунальної 
установи «Група моніторингу 
системи освіти, господарського 
обслуговування та аудиту установ 
освіти області» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про перейменування 
комунальної установи «Група моніторингу системи освіти, господарського 
обслуговування та аудиту установ освіти області», 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 № 7/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про припинення (перетворення) 
Чернівецької обласної психолого-
медико-педагогічної консультації» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про припинення 
(перетворення) Чернівецької обласної психолого-медико-педагогічної 
консультації», 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 № 8/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про припинення (перетворення) 
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 припинення 
(перетворення) Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського 
резерву м.Чернівці зі стрільби із лука, 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 № 9/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про припинення (перетворення) 
Комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи м.Чернівці 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про припинення 
(перетворення) Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м.Чернівці, 
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 № 10/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про виконання Регіональної 
програми підтримки національно-
культурних товариств 
Чернівецької області та 
української діаспори на 2016-2018 
роки у 2016 році 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління культури 
обласної державної адміністрації Китайгородської В.М. про виконання 
Регіональної програми підтримки національно-культурних товариств Чернівецької 
області та української діаспори на 2016-2018 роки у 2016 році, 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 № 11/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення громадської 
організації «Футбольно-
спортивний клуб «Буковина» щодо 
надання фінансової допомоги 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформації голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
та начальника управління молоді та спорту обласної державної адміністрації 
Вітовського Б.І. про розгляд звернення громадської організації «Футбольно-
спортивний клуб «Буковина» щодо надання фінансової допомоги, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації взяти до відома. 
2. У зв’язку із відсутністю фінансування з обласного бюджету на зазначені 

цілі дане питання буде розглянуто після внесення змін до обласного бюджету із 
урахуванням наявних фінансових можливостей. 
 
 
 
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 № 12/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення завідувача 
кафедри соціальної роботи та 
соціального управління ЧНУ 
ім.Ю.Федьковича Пірен М.І. 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформації голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
та начальника відділу інформаційної діяльності апарату обласної державної 
адміністрації Білек О.В. про розгляд звернення завідувача кафедри соціальної 
роботи та соціального управління ЧНУ ім.Ю.Федьковича Пірен М.І., постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформації взяти до відома. 
2. Надіслати вище зазначене звернення відділу інформаційної діяльності 

апарату обласної державної 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 
 

ВИСНОВОК № 13/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про клопотання Департаменту 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо призначення та 
відміни 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 та відміни 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 після прийняття рішення «Про 

внесення змін до рішення 4-ї сесії обласної ради VІІ скликання від 15.03.2016 № 
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» 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 № 14/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення 
працівників Інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області щодо 
перегляду термінів підвищення 
посадових окладів педагогічним 
працівникам Інституту 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд звернення працівників Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області щодо перегляду термінів підвищення посадових окладів 
педагогічним працівникам Інституту, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Залишити без розгляду звернення працівників Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області щодо перегляду термінів 
підвищення посадових окладів педагогічним працівникам Інституту у зв’язку з 
тим, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
вирішення порушеного питання не відноситься до компетенції 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 № 15/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення 
громадських організацій щодо 
встановлення у місті Чернівцях 
пам’ятника Степану Бандері 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т. 
про розгляд звернення громадських організацій щодо встановлення у місті 
Чернівцях пам’ятника Степану Бандері, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати громадським організаціям підготувати ескіз пам’ятника 

Степанові Бандері та проектно-кошторисну документацію і звернутися до міської 
ради з питанням вирішення місця його розташування. 
 
 
 
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 № 16/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про пропозиції депутата обласної 
ради Чорнея М.В. 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради  
Чорнея М.В. щодо ситуації довкола шкіл-інтернатів області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

адміністрації: 
2.1. Зняти догану з в.о. директора комунального закладу «Вижницька 

загальноосвітня школа-інтернат ім.Н.Яремчука» Клима В.І. 
2.2. Подати клопотання до обласної ради на затвердження кандидатури 

Клима В.І. на посаду директора комунального закладу «Вижницька 
загальноосвітня школа-інтернат ім.Н.Яремчука». 

2.3. Продовжити виплати надбавки за престижність праці педагогічним 
працівникам шкіл-інтернатів області. 

3. За результатами розгляду та вжиття заходів повідомити постійну 
комісію та депутата обласної ради Чорнея М.В. у визначений чинним 
законодавством термін. 
 
 
 
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 № 17/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін до Плану заходів 
Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
економічного розвитку обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про 
внесення змін до Плану заходів Стратегії розвитку Чернівецької області на період 
до 2020 року, 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 № 18/13 
 

14 березня 2017 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Дякова 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 
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