
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

спорту та молодіжної політики 
 

ПРОТОКОЛ  № 19 
 

31 жовтня 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 
Мельничук Віталій Кузьмич - заступник голови обласної ради; 
Савчук Микола Петрович - депутат обласної ради, голова Путильської 

РДА; 
Болтунов Олександр Валерійович - депутат обласної ради; 
Павел Дмитро Дмитрович - депутат обласної ради 
Чукля Ілля Георгійович - заступник директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації; 
Слепенюк Олена Ярославівна — заступник директора Департаменту 

регіонального розвитку обласної державної адміністрації; 
Палійчук Оксана Михайлівна - директор Департаменту освіти і науки 

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; 
Нос Леся Іванівна — начальник відділу комунікацій з громадськістю 

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

територіальної реформи та децентралізації виконавчого апарату обласної ради; 
Задорожняк Сергій Григорович - директор Чернівецької обласної школи 

вищої спортивної майстерності; 
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 ліквідації відділу освіти, молоді та спорту Путильської РДА. 
3. Про звернення педагогічної та батьківської громадськості краю щодо 

позитивних зрушень у системі освіти області. 
4. Про звернення батьків учнів Иорданештської ЗОШ І-ІП ст. щодо 

аварійного стану вищезгаданої школи та неможливості проведення навчального 
процесу. 

5. Про звернення КОПОЗ «Буковинка» щодо виділення коштів з обласного 
бюджету на капітальний ремонт їдальні, душових та інших приміщень закладу. 

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

7. Про внесення змін до Комплексної програми оздоровлення та відпочинку 
дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки. 

8. Про внесення змін до Комплексної програми молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 2016-2020 роки. 

9. Про виконання у 2016 році Комплексної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки. 

10.Про виконання у 2016 році Регіональної програми запобігання дитячій 
бездоглядності та захисту прав дитини. 

11.Про виконання у 2016 році Регіональної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Чернівецькій області. 

12.Про звернення ГО «Футбольно-спортивний клуб «Буковина» щодо 
виділення фінансової допомоги клубу. 

13.Про звернення щодо ЗУ «Про освіту». 
14.Про План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 

Чернівецької області на період до 2020 року. 
15.Про здійснення часткового фінансування підготовки та участі команд 

майстрів з ігрових видів спорту в національних змаганнях. 
16.Про звернення депутата обласної ради Болтунова О.В. щодо отруєння 

учнів Чернівецької загальноосвітньої школи № 27. 
17.Про ситуація, яка склалася в КОСШІ ІІ-ИІ ст. з поглибленим вивченням 

окремих предметів «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей». 
18.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. 

1. Слухали: Інформацію заступника директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Чуклі І.Г. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік. 

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



 

 

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

 

2 Слухали: Інформації заступника голови обласної ради Мельничука В.К., 
депутата обласної ради Савчука М.П. та директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про ліквідації відділу освіти, 
молоді та спорту Путильської РДА. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська СТ., Гешко І.Т., Мітрік С.І.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
3 Слухали: Звернення педагогічної та батьківської громадськості краю 

щодо позитивних зрушень у системі освіти області. 
Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т., Гешко І.Т., Мітрік С.І.,  

Палійчук О.М. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
4 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про звернення батьків учнів 
Иорданештської ЗОНІ І-ІП ст. щодо аварійного стану вищезгаданої школи та 
неможливості проведення навчального процесу. 

Виступили: Гешко І.Т., Мітрік С.І.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
5 Слухали: Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації Палійчук О.М. про звернення КОПОЗ «Буковинка» щодо 
виділення коштів з обласного бюджету на капітальний ремонт їдальні, душових та 
інших приміщень закладу. 

Виступили: Костащук І.І., Масловська СТ., Гешко І.Т. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
6 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 I-IV рівнів акредитації з 
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Виступили: Масловська С.Т.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
7 Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до Комплексної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 
роки. 

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

Результати голосування: прийнято одностайно. 



 

 

8 Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 
державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до Комплексної 
програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки. 

Виступили: Масловська С.Т., Гешко І.Т.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
9 Слухали: Інформацію начальника управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Вітовського Б.І. про виконання у 2016 році Комплексної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 
роки. 

Виступили: Масловська С.Т.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 
10 Слухали: Інформацію начальника служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації Яківчек Ю.І. про виконання у 2016 році Регіональної 
програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини. 

Виступили: Костащук І.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

Результати голосування: прийнято одностайно. 
11 Слухали: Інформацію начальника відділу комунікацій з громадськістю 

обласної державної адміністрації Нос Л.І. про виконання у 2016 році Регіональної 
програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області. 

Виступили: 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. про звернення 
ГО «Футбольно-спортивний клуб «Буковина» щодо виділення фінансової допомоги 
клубу. 

Виступили: Костащук І.І., Мітрік С.І.  
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., депутата 
обласної ради Мітріка С.І. та депутата обласної ради Павела Д.Д. про звернення 
щодо ЗУ «Про освіту». 

Виступили: Костащук І.І., Масловська С.Т.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: З - за ,  1 - проте. 
14 Слухали: Інформацію заступник директора Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації Слепинюк О.Я. про План заходів з 
реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 
2020 року. 

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



 

 

Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
15 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., Масловська С.Т., Гешко І.Т., Мітрік С.І.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одностайно. 
16 Слухали: Інформації депутата обласної ради Болтунова О.В та депутата 

обласної ради Павела Д.Д. про отруєння учнів Чернівецької загальноосвітньої 
школи № 27. 

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

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

17 Слухали: Інформації депутата обласної ради Костащука І.І., та директора 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М.. 

Виступили: Масловська СТ., Гешко І.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: З - за ,  1 - утримався. 
18 Слухали: Інформацію начальника відділу комунікацій з громадськістю 

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., Масловська СТ., Гешко І.Т., Мітрік С.І. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
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 № 1/19 
 

31 жовтня 2017 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2017 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чуклі І.Г. про внесення 
змін до обласного бюджету на 2016 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

розгляд чергової сесії обласної ради. 
3. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації: 
3.1. Передбачити за рахунок додаткових надходжень від 

перевиконання дохідної частини обласного бюджету на 2017 рік кошти: 
3.1.1. для захищених статей видатків, а саме заробітної плати, 

тренерам Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності у сумі 
120 тис.грн.; 

3.1.2. для закупівлі комп’ютерного класу Берегометської ЗОШ №4 
Вижницького району. 

3.2. Винайти можливість у додатковому фінансуванні харчування 
учнів-спортсменів Чернівецької обласної школи вищої спортивної майстерності 
у сумі 100 тис.грн. 
 
 
 
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 № 2/19 
 

31 жовтня 2017 року м.Чернівці 
 
Про ліквідацію відділу освіти, 
молоді та спорту Путильської 
РДА 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформації заступника голови обласної ради 
Мельничука В.К., депутата обласної ради Савчука М.П. та директора 
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. 
про ліквідацію відділу освіти, молоді та спорту Путильської РДА, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Поінформувати заступника голови обласної ради Мельничука В.К. та 

Путильську районну раду про створення сектору управління у сфері освіти та 
сектору молоді та спорту районної державної адміністрації шляхом ліквідації 
відділу молоді та спорту Путильської районної державної адміністрації. 
 
 
 
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 № 3/19 
 

31 жовтня 2017 року м.Чернівці 
 
Про звернення педагогічної та 
батьківської громадськості 
краю щодо позитивних 
зрушень у системі освіти 
області  
 
 

Розглянувши та обговоривши звернення педагогічної та батьківської 
громадськості краю щодо позитивних зрушень у системі освіти області, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Звернутися через засоби масової інформації та профспілку працівників 

освіти до педагогічних працівників області з відкритим зверненням щодо 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання у добровільній та анонімній 
формах. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти  і науки обласної державної 
адміністрації: 

2.1. Скасувати розпорядження обласної державної адміністрації від 
18.10.2017 року № 930-р «Про забезпечення проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання в 2018 році». 

2.2. З метою розвитку системи освіти, її адаптація до сучасного ринку 
праці підвищувати престиж професії вчителя. 

3. Заслухати директора Департаменту освіти  і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. 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 № 4/19 
 

31 жовтня 2017 року м.Чернівці 
 
Про звернення батьків учнів 
Йорданештської ЗОНІ І-ІП ст. 
щодо аварійного стану 
вищезгаданої школи та 
неможливості проведення 
навчального процесу 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти 
і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про звернення батьків 
учнів Йорданештської ЗОШ І-ІП ст. щодо аварійного стану вищезгаданої школи 
та неможливості проведення навчального процесу, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію взяти до відома. 

 
 
 
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 № 5/19 
 

31 жовтня 2017 року м.Чернівці 
 
Про звернення КОПОЗ 
«Буковинка» щодо виділення 
коштів з обласного бюджету на 
капітальний ремонт їдальні, 
душових та інших приміщень 
закладу 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту освіти 
і науки обласної державної адміністрації Палійчук О.М. про звернення КОПОЗ 
«Буковинка» щодо виділення коштів з обласного бюджету на капітальний 
ремонт їдальні, душових та інших приміщень закладу, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію взяти до відома. 

 
 
 
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 № 6/19 
 

31 жовтня 2017 року м.Чернівці 
 
Про клопотання Департаменту 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації щодо призначення та 
відміни іменних стипендій вищих 
навчальних закладів І-ІУ 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-ІУ 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 № 7/19 
 

31 жовтня 2017 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін до Комплексної 
програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до 
Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-
2020 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 № 8/19 
 

31 жовтня 2017 року м.Чернівці 
 
Про внесення змін до 
Комплексної програми 
молодіжної політики у 
Чернівецькій області на 2016-
2020 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про внесення змін до 
Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 
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 № 9/19 
 

31 жовтня 2017 року м.Чернівці 
 
Про виконання у 2016 році 
Комплексної програми 
оздоровлення та відпочинку 
дітей Чернівецької області на 
2016-2020 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. про виконання у 
2016 році Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької 
області на 2016-2020 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію взяти до відома. 
 
 
 
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 № 10/19 
 

31 жовтня 2017 року м.Чернівці 
 
Про виконання у 2016 році 
Регіональної програми 
запобігання дитячій 
бездоглядності та захисту прав 
дитини 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах 
дітей обласної державної адміністрації Яківчек Ю.І. про виконання у 2016 році 
Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав 
дитини, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію взяти до відома. 
 
 
 
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 № 11/19 
 

31 жовтня 2017 року м.Чернівці 
 
Про виконання у 2016 році 
Регіональної програми сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства у Чернівецькій 
області 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу комунікацій 
з громадськістю обласної державної адміністрації Нос Л.І. про виконання у 2016 
році Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у 
Чернівецькій області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію взяти до відома. 
 
 
 
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 № 12/19 
 

31 жовтня 2017 року м.Чернівці 
 
Про звернення ГО «Футбольно-
спортивний клуб «Буковина» 
щодо виділення фінансової 
допомоги клубу 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики 
Гешка І.Т. про звернення ГО «Футбольно-спортивний клуб «Буковина» щодо 
виділення фінансової допомоги клубу, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

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

адміністрації передбачити в обласному бюджеті на 2018 рік фінансування ФСК 
«Буковина» у розмірі 3 млн.грн. 
 
 
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 № 13/19 
 

31 жовтня 2017 року м.Чернівці 
 
Про звернення щодо ЗУ «Про 
освіту» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформації голови постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики Гешка І.Т., 
депутата обласної ради Мітріка СІ. та депутата обласної ради Павела Д.Д. про 
звернення щодо ЗУ «Про освіту», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованими проектами рішень депутатів 

обласної ради Павела Д.Д. та Мітріка СІ.та внести їх 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 № 14/19 
 

31 жовтня 2017 року м.Чернівці 
 
Про План заходів з реалізації у 
2018-2020 роках Стратегії 
розвитку Чернівецької області на 
період до 2020 року 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступник директора 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації 
Слепинюк О.Я. про План заходів з реалізації у 2018-2020 роках 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 № 15/19 
 

31 жовтня 2017 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 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 № 16/19 
 

31 жовтня 2017 року м.Чернівці 
 
Про звернення депутата обласної 
ради Болтунова О.В. щодо 
отруєння учнів Чернівецької 
загальноосвітньої школи № 27 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформації депутата обласної ради 
Болтунова О.В та депутата обласної ради Павела Д.Д. про отруєння учнів 
Чернівецької загальноосвітньої школи № 27, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 

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

адміністрації у межах компетенції: 
2.1. Систематично проводити роз'яснювальну роботу щодо запобігання 

випадкам отруєння дітей в освітніх закладах області. 
2.2. Довести до відома керівників освітніх закладів області інформацію 

про якість надання послуг TOB «Мега-Крокус». 
2.3. Спільно з управлінням освіти Чернівецької міської ради розглянути 

питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності директора 
Чернівецької загальноосвітньої школи № 27 у зв'язку із продовженням процесу 
харчування не зважаючи на отруєння учнів молодших класів. 

3. Заслухати директора Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації Палійчук О.М. на черговій сесії обласної ради з 
вищезазначеного 
питання. 
 
 
Голова постійної комісії  І.Гешко 
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