
 

 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З    ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ , 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

28 серпня 2018 року               м. Вижниця 

      

 Про дотримання вимог 

 Закону України №1805-III 

 від 08.06.2000 року «Про  

 охорону культурної спадщини» 

 

  

       Заслухавши та обговоривши інформацію Додяк Н.М.- начальника відділу культури рай-

онної державної адміністрації, постійна комісія  

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

 1. Інформацію Додяк Н.М. – начальника відділу культури районної державної адміні-

страції взяти до відома. 

 

             2. Вижницькій ОТГ, Вашківецькій ОТГ, Берегометській селищній та сільським радам:  

             -   здійснювати постійний моніторинг стану збереження об’єктів культурної спадщини 

у своїх населених пунктах;                   

            -  систематично вивчати причини та обставини порушень чинного законодавства Укра-

їни у сфері охорони культурної спадщини. 

            3. Мигівській сільській раді вирішити питання реставрації пам’ятки історії – залізоп-

лавильної печі «Гамарня» (урочище Мигове-Горкут). 

            4.  Відділу культури районної державної адміністрації (Додяк Н.М.): 

              -  сприяти залученню об’єктів культурної спадщини до національних і європейських 

туристичних маршрутів. 

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

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

 

 

     Голова постійної комісії                                                                  О.Сащук                                             
 

 

 

 

 



                 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З    ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ , 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

28 серпня 2018 року                                                                                м.Вижниця 

 

Про розгляд проектів рішення 

двадцять четвертої  сесії районної ради 

VII скликання 30 серпня 2018 року 

відповідно до функцій та повноважень 

постійних комісій 

 

 

  

             Розглянувши проекти рішення двадцять четвертої 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 четвертої сесії районної ради  VII 

скликання  30 серпня 2018  року наступні проекти рішення: 

 

        -  Про затвердження розпорядження голови районної ради від 17.05.2017 року №49 «Про 

делегування представників до госпітальних рад. 

        - Про звільнення від оплати за харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, 

навчально-виховних комплексах та дошкільних установах, що належать до спільної власнос-

ті територіальних громад сіл, селища, міст району в 2018-2019 навчальному році. 

 

  

 
 

 

       Голова постійної комісії                                                  О.Сащук 

 

 

 

 

 

 



 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З   ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ , 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

  

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

   28 серпня  2018 року                                                                     м. Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент  

роботи двадцять четвертої сесії районної  

ради VII скликання 30 серпня 2018 року 

  

 

     Заслухавши та обговоривши інформацію О.Сащука голови постійної комісії з питань освіти, охо-

рони здоров’я, культури, молоді та спорту «Про порядок денний та регламент роботи двадцять четве-

ртої сесії районної ради VII скликання 30 серпня 2018 року постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Інформацію О.Сащука голови постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культу-

ри, молоді та спорту з даного питання взяти до відома. 

     

2. Погодити  порядок денний та регламент роботи  двадцять четвертої сесії VII скликання 30 

серпня 2018 року. 

3. Включити в порядок денний чергової сесії районної ради питання, а саме: 

 -  Про дострокове припинення дії контракту з Сичовим П.О. 

 - Про ліквідацію комунального закладу з фізичної культури і спорту «Вижницька районна 

дитячо-юнацька спортивна школа». 

 

 

 

 

 

         Голова  постійної комісії                                           О.Сащук         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З   ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ , 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

  

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

   28 серпня  2018 року                                                                     м. Вижниця 

 

Про дострокове припинення 

дії контракту з Сичовим П.О.  

  

       Розглянувши заяву директора комунального закладу з фізичної культури і спорту «Вижницька 

районна дитячо-юнацька спортивна школа» Сичова П.О. від 21.08.2018 року про дострокове припи-

нення дії контракту, укладеного між ним та Вижницькою районною радою, за згодою сторін, постій-

на комісія  

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Заяву директора комунального закладу з фізичної культури і спорту «Вижницька районна 

дитячо-юнацька спортивна школа» Сичова П.О. від 21.08.2018 року про дострокове припинення дії 

контракту, укладеного між ним та Вижницькою районною радою, за згодою сторін, взяти до відома. 

     

2. Внести на розгляд чергової двадцять четвертої сесії районної ради VII скликання 30 серпня 

2018 року питання про дострокове припинення дії контракту з Сичовим П.О. 

 

 

 

 

         Голова  постійної комісії                                           О.Сащук        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З   ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ , 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

  

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

   28 серпня  2018 року                                                                   м. Вижниця 

 

Про ліквідацію комунального 

закладу з фізичної культури і 

спорту «Вижницька районна 

дитячо-юнацька спортивна 

школа» 

  

      Розглянувши клопотання Вижницької районної державної адміністрації про ліквіда-

цію комунального закладу з фізичної культури і спорту «Вижницька районна дитячо-

юнацька спортивна школа» у зв’язку з відсутністю коштів в районному бюджеті на належне 

утримання закладу, беручи до уваги рішення двадцятої сесії Вижницької міської ради VIII 

скликання від 25 липня 2018 року №172-20/18 «Про створення комунального закладу «Дитя-

чо-юнацька спортивна школа» Вижницької міської ради, постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

      Внести на розгляд чергової двадцять четвертої сесії районної ради VII скликання 30 

серпня 2018 року питання про ліквідацію комунального закладу з фізичної культури і спорту 

«Вижницька района дитячо-юнацька спортивна школа». 

 

 

 

 

         Голова  постійної комісії                                           О.Сащук                                                        


