
 

 
 

                                              ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 
 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА 

                                                            СПОРТУ     

   15 квітня  2019 року                                                          м.Вижниця  

                       

     ПРОТОКОЛ №27                                              

 

Головує: Сащук О.М. –  голова  постійної комісії 

 

Присутні члени комісії:         

                                                  1. Попович О.В.                                           

                                                  2. Ткачук С.І. 

                                                  3. Стринадко С.М. 

                                                  4. Тирон Т.І. 

                                                  5. Колотило Г.С. 

 

Відсутні члени комісії: Андрич О.М., Стратій П.П. 

                     

    Запрошені: (список додається) 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про вирішення окремих питань, пов’язаних з реорганізацією комуна-

льної установи «Вижницька центральна районна лікарня» шляхом перетво-

рення в комунальне некомерційне підприємство. 

Інформує: головний лікар комунальної ус-

танови «Вижницька центральна районна  

                                                             лікарня» 

                                                             Митринюк Ф.В.  
                         

2. Про безоплатну передачу Вижницької районної бібліотеки для дітей зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комуналь-

ну власність Вижницької міської територіальної громади. 

 

                                                             Інформує: начальник відділу культури  

                                                              районної державної адміністрації 

                                                              Додяк Н.М. 

 



 

3. Про безоплатну передачу Районного будинку дитячої та юнацької тво-

рчості спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у ко-

мунальну власність Вижницької міської територіальної громади. 

 

                                                         Інформує: начальник відділу освіти 

                                                          районної державної адміністрації 

                                                          Андрич М.Г. 

 

 

4. Про перспективу розвитку футболу та волейболу на 2019 рік. 

       

                                                            Інформують: голова федерації  

                                                            футболу Вижницького району 

                                                             Гакман С.О. 

                                                             голова федерації волейболу 

                                                             Вижницького району 

                                                             Гакман С.П. 

 

5. Про стан, проблеми та перспективи розвитку закладів культури (клубів 

та бібліотек) у Вижницькому районі. 

6. Про припинення дії Програми кінообслуговування населення Виж-

ницького району на 2017-2021 р.р. 

                                               

                                                               Інформує: начальник відділу  

                                                                культури районної державної 

                                                                адміністрації 

                                                                 Додяк Н.М. 

                                           

7. Про порядок денний  та регламент роботи  двадцять восьмої сесії   

районної ради VII скликання 18 квітня 2019 року. 

 

                                                              Інформує: Сащук О.М.–  голова  постійної  

                                                              комісії 

 

СЛУХАЛИ по першому питанню: 

        Митринюка Ф.В. – головного лікаря КУ «Вижницька центральна районна 

лікарня», який ознайомив депутатів з проектом рішення двадцять восьмої сесії 

районної ради VII   скликання 18 квітня  2019 року «Про вирішення окремих 

питань, пов’язаних з реорганізацією комунальної установи «Вижницька 

центральна районна лікарня» шляхом перетворення в комунальне некомерційне 

підприємство». 

 



 

В обговоренні питання взяли участь: Андрюк М.І.,  Чепіль О.Г., Голо-

буцька К.В., Сащук О.М., Стринадко С.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.  Погодити та внести на розгляд двадцять восьмої сесії районної ради 

VII   скликання 18 квітня 2019 року проект рішення «Про вирішення окремих 

питань, пов’язаних з реорганізацією комунальної установи «Вижницька 

центральна районна лікарня» шляхом перетворення в комунальне некомерційне 

підприємство». 

2. Визначити назву посади керівника комунального некомерційного 

підприємства «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради як «ди-

ректор комунального некомерційного підприємства», відповідно до чого здійс-

нити зміни у пунктах 4 та 5 проекту рішення. 

 

Голосували:  

ЗА – 6; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по другому питанню: 

Додяк Н.М. – начальника відділу культури Вижницької районної держав-

ної адміністрації, яка ознайомила депутатів з проектом рішення двадцять вось-

мої сесії районної ради VII   скликання 18 квітня  2019 року «Про безоплатну 

передачу Вижницької районної бібліотеки для дітей зі спільної власності тери-

торіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність Вижницької 

міської територіальної громади». 

 

В обговоренні питання взяли участь: Андрюк М.І., Чепіль О.Г., Попо-

вич О.В., Ткачук С.І.   

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Погодити та внести без змін на розгляд двадцять восьмої сесії районної 

ради VII   скликання 18 квітня 2019 року проект рішення «Про безоплатну пе-

редачу Вижницької районної бібліотеки для дітей зі спільної власності терито-

ріальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність Вижницької 

міської територіальної громади». 

 

Голосували:  

ЗА – 6; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

СЛУХАЛИ по третьому питанню: 

Андрича М.Г. – начальника відділу освіти Вижницької районної держав-

ної адміністрації, яка ознайомила депутатів з проектом рішення двадцять вось-

мої сесії районної ради VII   скликання 18 квітня  2019 року «Про безоплатну 

передачу Районного будинку дитячої та юнацької творчості зі спільної власнос-

ті територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність Ви-

жницької міської територіальної громади». 

 

В обговоренні питання взяли участь: Андрюк М.І., Чепіль О.Г., Ткачук 

С.І., Попович О.В.,  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити та внести без змін на розгляд двадцять восьмої сесії районної 

ради VII   скликання 18 квітня 2019 року проект рішення «Про безоплатну пе-

редачу Районного будинку дитячої та юнацької творчості зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність Виж-

ницької міської територіальної громади». 

 

Голосували:  



ЗА – 6; ПРОТИ - 0; УТРИМАЛИСЯ - 0. 

 

          Рекомендації прийнято.  

         (Рекомендації додаються) 

 

Слухали по четвертому питанню: Гакмана С.О., - голову федерації фу-

тболу Вижницького району та Гакмана С.П. – голову федерації волейболу Ви-

жницького району. 

 В обговоренні питання брали участь: Колотило Г.С., Тирон Т.І., Сащук 

О.М. 

Постійна комісія рекомендує: (рекомендації додаються) 

  Слухали по п’ятому та шостому питанню: Додяк Н.М. -  начальника 

відділу культури районної державнгої адміністрації            

  В обговоренні питання брали участь: Стринадко С.М., Тирон Т.І., Тка-

чук С.І.,Сащук О.М. 

Постійна комісія рекомендує: (рекомендації додаються) 

  Слухали по сьомому  питанню: Сащука О.М. – голову постійної комісії 

  В обговоренні питання брали участь: Колотило Г.С., Попович О.В.          

Постійна комісія рекомендує: (рекомендації додаються) 

 

  

Голова постійної комісії                                                                    О.Сащук 

Секретар комісії                                                                                  С.Ткачук  

 

 

 

 

 

 


