
          
 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З    ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ , 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

      18 червня 2018 року               м. Вижниця 

     РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

 Про план виконання профілактичних 

 щеплень: первинний вакцинальний  

 комплекс дітям до 1-го року. 

 

  

       Заслухавши та обговоривши інформації Приньковського В.Г.- т.в.о. головного лікаря КЗ 

«Вашківецький ЦПМСД», Козоріз Т.А. – головного лікаря КЗ «Берегометський ЦПМСД», 

Паламарюка Д.Г. - т.в.о. керівника комунального некомерційного підприємства «ЦПМД 

Вижницької міської ради», постійна комісія рекомендує: 

 

 1. Інформацію Приньковського В.Г. – т.в.о. головного лікаря КЗ «Вашківецький 

ЦПМСД», Козоріз Т.А. – головного лікаря КЗ  «Берегометський ЦПМСД», Паламарюка Д.Г. 

– т.в.о. керівника комунального некомерційного підприємства «ЦПМД Вижницької міської 

ради» взяти до відома. 

 

             2.  Головним лікарям Центрів ПМСД  (Приньковський В.Г., Козоріз Т.А., 

Паламарюк Д.Г.) : 

            2.1. Забезпечити особистий контроль за станом виконання  первинного вакцинального 

комплексу на підпорядкованих дільницях.                    

            2.2. Забезпечити аналіз проведення щеплень дітям до одного року (щомісячно) та 

розглядати дане питання на оперативних нарадах. 

            2.3. Забезпечити раціональне використання імунобіологічних  препаратів, дотримання 

правил «холодового ланцюга». 

            2.4. Посилити санітарно-освітню роботу серед населення з метою зменшення 

кількості відмов від проведення щеплень. 

             3. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на постійну комісію районної 

ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту.(О.Сащук) 

 

    Заступник голови постійної комісії                                                                  О.Попович                                             

 

 

 

 



 

                 
 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З    ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ , 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

     18 червня 2018 року                                                                                м.Вижниця 

     РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Про розгляд проекту рішення 

двадцять третьої сесії районної ради 

VII скликання 20 червня 2018 року 

відповідно до функцій та повноважень 

постійних комісій 

 

 

  

             Розглянувши проект рішення двадцять третьої сесії районної ради VII скликання 

2018 року відповідно до функцій та повноважень постійних комісій, постійна комісія 

 

                                                                

                                                              РЕКОМЕНДУЄ: 

 

             Погодити та внести без змін на розгляд двадцять третьої сесії районної ради  VII 

скликання 20 червня 2018  року наступний проект рішення: 

 

        -  Про вирішення окремих питань, пов’язаних з реорганізацією комунального закладу 

Вижницької районної ради «Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

шляхом перетворення в комунальне (некомерційне) підприємство.  

 

  

 

 

 

      Заступник голови постійної комісії                                               О.Попович 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З   ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ , 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

  

     

   18 червня 2018 року                                                                   м. Вижниця 

     

                                                     РЕКОМЕНДАЦІЇ 

  

    . 

Про порядок денний та регламент  

роботи двадцять третьої сесії районної  

ради VII скликання 20 червня 2018 року 

  

     Заслухавши та обговоривши інформацію О.Сащука голови постійної комісії 

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

денний та регламент роботи двадцять третьої сесії районної ради VII скликання 

20 червня 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 третьої сесії 

VII скликання 20 червня 2018 року. 

 

 

 

 

 

        Заступник голови  постійної комісії                                        О.Попович                                                        

 


