
                                                                                          

 
 

                                                  ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

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

                                                            СПОРТУ     

18 червня  2020 року                                                                         м.Вижниця  

                       

     ПРОТОКОЛ №35                                             

 

Головує: ПОПОВИЧ Олексій –  заступник голови  постійної комісії 

 

Присутні члени комісії:                                                          

                                                  1.АНДРИЧ Олена                                                   

                                                  2.СТРИНАДКО Світлана 

                                                  3.СТРАТІЙ Павло 

 

Відсутні:  
                                                  1.САЩУК Олег 

                                                  2.ТКАЧУК Світлана 

                                                  3.ТИРОН Тетяна 

Запрошені: (cписок додається) 

                     

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

   1.Про стан виконання Програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства «Берего-

метський центр ПМСД» Вижницької районної ради на 2019-2020 роки. 

           Інформує: - КОЗОРІЗ Таміла   

           головний лікар КНП      

           «Берегометський центр ПМСД» 

                         

   2. Про відмову у безоплатній передачі рухомого та нерухомого майна 

закладів охорони здоров’я зі спільної власності територіальних громад сіл, се-

лища, міст району у комунальну власність Долішньошепітської територіальної 

громади. 

                                                                        Інформують: - КОЗОРІЗ Таміла 

                                                                        головний лікар КНП     

                                                                        «Берегометський центр ПМСД»  

 

                                                                        ЖЕБЧУК Юрій 

                                                                        Д-Шепітський сільський голова 



                                                                         
 

 

3. Про деякі питання орендної плати за майно спільної власності терито-

ріальних громад сіл, селища, міст Вижницького району на період карантинних 

заходів, встановлених для запобігання поширення гострої респіраторної хворо-

би COVID-19. 

                                                            Інформує: - ГРИНЧУК Ганна 

                                                            в.о. начальника відділу  

                                                            освіти районної державної 

                                                            адміністрації  

 

4. Про роботу КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» по забезпеченню рівно-

го доступу дітей з особливими освітніми потребами до якісної освіти. 

 

                                                           Інформує: - ГРИНЧУК Ганна 

                                                           в.о. начальника відділу 

                                                           освіти районної державної  

                                                           адміністрації 

       

                                     

5. Про порядок денний  та регламент роботи  тридцять шостої сесії   

районної ради VII скликання 18 червня 2020 року. 

 

                                                                       Інформує: - ПОПОВИЧ Олексій 

                                                                       заступник голови постійної комісії    

 

        Слухали по першому питанню:  КОЗОРІЗ Тамілу – головного лікаря 

КНП «Берегометський центр ПМСД». 

         ВИСТУПИЛИ: СТРИНАДКО Світлана, СТРАТІЙ Павло. 

         ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

        Слухали  по другому питанню: КОЗОРІЗ Тамілу – головного лікаря КНП 

«Берегометський центр ПМСД», ЖЕБЧУКА Юрія – Долішньошепітського  

сільського голову 

        ВИСТУПИЛИ: АНДРИЧ Олена, СТРАТІЙ  Павло. 

        ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються).  

        Слухали по третьому питанню: ГРИНЧУК  Ганну – в.о. начальника від-

ділу освіти районної державної адміністрації 

         ВИСТУПИЛИ: СТРИНАДКО  Світлана, ПОПОВИЧ Олексій. 

         ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 



         Слухали почетвертому питанню: ГРИНЧУК Ганну – в.о. начальника 

відділу освіти районної державної адміністрації. 

          ВИСТУПИЛИ: ПОПОВИЧ Олексій, СТРАТІЙ Павло, АНДРИЧ Олена. 

          ВИРІШИЛИ: (рекомендації постійної комісії додаються). 

         Слухали по п’ятому питанню: ПОПОВИЧА Олексія – заступника голови 

постійної комісії. 

          ВИСТУПИЛИ: СТРИНАДКО Світлана, АНДРИЧ Олена. 

          ВИРІШИЛИ:(рекомендації постійної комісії додаються). 

 

     Заступник голови постійної комісії                                            О. Попович 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


