
 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ         

  З    ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ , 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

 

18 грудня 2018 року          м.Вижниця 

Про Комплексну 

програму розвитку культури  

Вижницького району  

2019-2020 років 

 

                                                  Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї  

 

          Розглянувши проект рішення двадцять шостої сесії районної ради VII 

скликання 20 грудня 2018 року «Про комплексну програму розвитку культури 

Вижницького району  2019-2020 років» заслухавши інформацію начальника 

відділу культури районної державної адміністрації Додяк Н.М. з цього питання, 

постійна комісія 

 

                                                   Р Е К О М Е Н Д У Є: 

 

           Погодити та внести без змін на розгляд двадцять шостої сесії районної 

ради VII скликання 20 грудня 2018 року проект рішення «Про комплексну 

програму розвитку культури Вижницького району  2019-2020 років» 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань 

освіти, охорони здоров’я, 

культури, молоді та спорту                                                         О.Сащук 

 

 



 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З    ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ , 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

 

18 грудня 2018 року                                              м.Вижниця 

Про звільнення від оплати 

за харчування дітей у закладах  

загальної і середньої освіти,  

навчально-виховних комплексах 

та дошкільних установах, що 

належать до спільної власності  

територіальних громад сіл, селища,  

міст району в 2019-2020 навчальному році 

 

                                              Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї  

 

           Розглянувши проект рішення двадцять шостої сесії районної ради VII 

скликання 20 грудня 2018 року «Про звільнення від оплати за харчування дітей 

у закладах загальної і середньої освіти, навчально-виховних комплексах та  

дошкільних установах, що належать до спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району в 2019-2020 навчальному році» заслухавши 

інформацію начальника відділу освіти Андрича М.Г. з цього питання, постійна 

комісія 

 

                                               Р Е К О М Е Н Д У Є: 

 

            Погодити та внести без змін на розгляд двадцять шостої сесії районної 

ради VII скликання 20 грудня 2018 року проект рішення «Про звільнення від 

оплати за харчування дітей у закладах загальної і середньої освіти, навчально-

виховних комплексах та дошкільних установах, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст району в 2019-2020 

навчальному році». 

 

 

Голова постійної комісії 

з питань освіти, охорони здоров’я, 

культури молоді та спорту                                                         О.Сащук 

 



 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З   ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ , 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

  

     

   18 грудня  2018 року                                                                           м. Вижниця 

     

                                                     РЕКОМЕНДАЦІЇ 

  

Про план роботи Вижницької 

районної ради VII скликання 

на 2019 рік 

 

     Заслухавши та обговоривши інформацію   Сащука О.М.- голови постійної 

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

план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 2019 рік», постійна 

комісія рекомендує: 

 

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

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

 

            2.Погодити план роботи Вижницької районної ради VII скликання на 

2019 рік. 

 

 

 

      Голова  постійної комісії                                                             О.Сащук 

 



 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З   ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ , 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

  

     

   18 грудня  2018 року                                                                           м. Вижниця 

     

                                                     РЕКОМЕНДАЦІЇ 

    

Про порядок денний та регламент  

роботи двадцять шостої сесії районної ради  

VІІ скликання 20 грудня 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 шостої сесії районної ради VІІ 

скликання 20 грудня 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 шостої  сесії 

районної  ради VII скликання  20 грудня  2018 року.  

 

 

        Голова  постійної комісії                                                           О.Сащук 

 


