
          
 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З    ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ , 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

17 квітня 2018 року        м.Вижниця 

     РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Про проведення фізкультурно- 

оздоровчої та спортивно-масової  

роботи в загальноосвітніх закладах  

 середньої освіти району в 2017 – 2018 р.р. 

  

      Заслухавши та обговоривши інформацію Андрича М.Г. – начальника відділу освіти 

районної державнгої адміністрації «Про проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-

масової роботи в загальноосвітніх закладах середньої освіти району в 2017 – 2018 р.р.», 

постійна комісія рекомендує: 

 

 1. Інформацію Андрича М.Г. – начальника відділу освіти районної державної 

адміністрації  з даного питання взяти до відома.  

             2. Начальнику відділу освіти  районної  державної  адміністрації (Андрич М.Г.):  

            2.1.Посилити контроль за виконанням Державного стандарту освіти у закладах 

загальної середньої освіти району; 

2.2.Передбачити кошти з місцевих і районного бюджетів для створення належних 

умов, які відповідають Державним програмамам у закладах загальної середньої освіти для 

проведення уроків фізкультури та позакласних заходів з фізичного виховання; 

2.3.Ввести  з 01.09.2018 року в ДЮСШ гуртки з футболу, волейболу, баскетболу в 

Коритненській ЗОШ I-III ст., Банилівській ЗОШ I-III cт., ім.І.Діяконюка, Берегометській ЗОШ 

I-III cт. №4, Лукавецькій ЗОШ I-III ст., Мигівському НВК – опорному закладі, 

Долішньошепітському НВК. 

           3.Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на постійну комісію з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту (Сащук О.М.). 

 

 

      Голова постійної комісії                                                                          О.Сащук 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З    ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ , 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

17 квітня 2018 року        м.Вижниця 

     РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Про розгляд листа Берегометської 

ЗОШ I-III cтупенів №4 від  

29 березня 2018 року щодо 

реорганізації навчального закладу 

 

 

     Заслухавши та обговоривши інформацію Андрича М.Г. – начальника відділу освіти 

районної державної адміністрації «Про розгляд листа Берегометської ЗОШ I-III ступенів №4 

від 29 березня 2018 року щодо реорганізації навчального закладу»,  

постійна комісія рекомендує: 

 

        1.Інформацію Андрича М.Г. – начальника відділу освіти районної державної 

адміністрації з даного питання взяти до відома. 

        2. Даний лист переслати відділу освіти районної державної адміністрації (Андрич М.Г.) 

– для вивчення питання по суті та надання відповіді. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                                О.Сащук 

       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З    ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ , 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ  

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

17 квітня  2018 року            м. Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент  

роботи двадцять другої сесії   

районної ради VІІ скликання 

19 квітня 2018 року 

  

     Заслухавши та обговоривши інформацію О.Сащука - голову постійної 

комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту «Про 

порядок денний та регламент роботи двадцять другої сесії районної  ради  

VІІ скликання  19 квітня 2018 року», постійна комісія рекомендує: 

 

1. Інформацію О.Сащука – голови постійної комісії з питань освіти, 

охорони здоров’я, культури, молоді та спорту з даного питання взяти до відома. 

     

2. Погодити  порядок денний та регламент роботи  двадцять другої сесії 

районної  ради VII скликання  19 квітня  2018 року.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Голова постійної комісії голови                                                    О.Сащук 

                    

 


