
 

УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         ЗАСІДАННЯ 

                             ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

13 листопада 2018 року                                                                  м.Вижниця 

                                                        РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Про хід виконання Концепції  

національно-патріотичного виховання 

в навчальних закладах району 

 

      Заслухавши та обговоривши інформацію Андрича М.Г.- начальника від-

ділу освіти районної державної адміністрації, постійна кломісія  рекомендує: 

1. Інформацію Андрича М.Г. – начальника відділу освіти районної держа-

вної адміністрації взяти до відома. 

2. Відділу освіти районної державної адміністрації: 

2.1 Розширювати напрями співробітництва навчальних закладів із соціаль-

ними інститутами та громадськими організаціями з питань патріотично-

го виховання дітей та молоді. 

2.2 Зміцнювати шефські зв’язки із військовими  частинами регіону. 

2.3 Продовжувати впроваджувати в роботу Концепцію національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, стратегію виховання особис-

тості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2025 роки. 

3. Керівникам ЗЗСО: 

3.1 Здійснювати виховний процес учнівської молоді на кращих традиціях 

та історії українського козацтва. 

3.2 Створити позитивний  інформаційний простір через оформлення в стін-

них газетах постійно діючої рубрики  присвяченої проблемам патріоти-

зму та рубрики «Патріотичне виховання юного покоління» на шкільних 

сайтах та сторінках навчальних закладів у соціальних мережах. 

3.3 Брати участь у різних напрямах Всеукраїнської патріотичної гри «Со-

кіл» («Джура»), що стартував у вересні 2014 року. 

3.4  Активізувати залучення батьківської громадськості до виховного про-

цесу й пропагувати ідеї єдності України серед батьків. 

    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 
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  13 листопада 2018 року                                                          м.Вижниця                                                               

  Про мережу, контингент учнів 

  та штатний розпис закладів 

  освіти Вижницького району, що  

  належать до спільної власності 

  територіальних громад, сіл,  

  селища, міст району на 

  2018/2019 навчальний рік 

  

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

           Розглянувши проект рішення двадцять п’ятої сесії районної ради VII 

скликання 15 листопада 2018 року «Про мережу, контингент учнів та штатний 

розпис закладів освіти Вижницького району, що належать до спільної власності 

територіальних громад, сіл, селища, міст району на 2018/2019 навчальний рік» з 

цього питання, постійна комісія 

 

Р Е К О М Е Н Д У Є: 

                 

           Погодити та внести без змін на розгляд двадцять п’ятої сесії районної 

ради VII скликання 15 листопада 2018 року проект рішення «Про мережу, кон-

тингент учнів та штатний розпис закладів освіти Вижницького району, що на-

лежать до спільної власності територіальних громад, сіл, селища, міст району 

на 2018/2019 навчальний рік». 

 

 

Голова постійної комісії з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту                                                                               О.Сащук 

 

 



  

УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 
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ЗАСІДАННЯ 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ   

 

13 листопада  2018 року                                          м. Вижниця 

Про розгляд порядку денного 

та регламенту двадцять п’ятої  

сесії районної ради VII   скликан-

ня 15 листопада  2018 року 

 

 

Розглянувши порядок денний та регламент двадцять п’ятої сесії районної 

ради VII   скликання 15 листопада  2018 року, заслухавши інформацію голови 

профільної комісії Никифоряка Ю.П. з цього питання, постійна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

 

1. Інформацію голови постійної комісії районної ради Сащука О.М. про 

порядок денний та регламент двадцять п’ятої сесії районної ради VII   скликан-

ня 15 листопада  2018 року взяти до відома. 

2. Погодити  порядок денний та регламент двадцять п’ятої сесії районної 

ради VII   скликання 15 листопада  2018 року в цілому. 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                              О.Сащук 

 

 


