
 

УКРАЇНА  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З    ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ , 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ  

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

19 лютого 2019 року         м.Вижниця 

Про районну Програму 

запобігання дитячій бездоглядності  

та захисту прав дитини у Вижницькому 

районі на 2017-2021 роки 

                                                                                       

         Заслухавши та обговоривши інформацію Строїч Л.І. -  начальника відділу 

служби у справах дітей районної державної адміністрації  «Про районну 

Програму запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини у 

Вижницькому районі на 2017-2021 роки», постійна комісія рекомендує: 

 1. Інформацію Строїч Л.І. -  начальника відділу служби у справах дітей 

районної державної адміністрації  з даного питання взяти до відома. 

            2.  Службі у справах дітей районної державної адміністрації (Строїч Л.І.): 

            2.1. Співпрацювати з виконавчими органами міських, сільських та 

селищної рад, організаціями та установами, що працюють в інтересах дітей, 

щодо раннього виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах.                    

            2.2. Забезпечити надання методичної допомоги міським, сільським та 

селищній радам щодо своєчасного вирішення питання про вилучення дітей 

з небезпечного середовища, перебування у яких несе загрозу їх життю та 

здоров’ю. 

            2.3. Cистематично висвітлювати на радіо та районній газеті 

«Вижницькі обрії» інформації про стан правовиховної роботи серед молоді 

району. 

             3. 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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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

19 лютого 2019 року         м.Вижниця 

Про затвердження Програми  

розвитку первинної медико-санітарної  

допомоги та підтримки комунального  

некомерційного підприємства 

«Берегометський центр ПМСД» 

Вижницької районної ради 

на 2019-2020 роки  

 

            Розглянувши проект рішення двадцять сьомої сесії районної ради VII 

скликання 21 лютого 2019  року «Про затвердження Програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги  та підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Берегометський центр ПМСД» Вижницької 

районної ради на 2019-2020 роки», постійна комісія рекомендує: 

            1.Погодити та внести  без змін на розгляд двадцять сьомої сесії районної 

ради VII скликання 21 лютого 2019 року  проект  рішення «Про затвердження 

Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Берегометський центр ПМСД» 

Вижницької районної ради на 2019-2021 роки».  

             

      Голова постійної комісії                                                             О.Сащук 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

19 лютого 2019 року         м.Вижниця 

Про підтримання ініціативи Вижницької  

міської ради та направлення звернення  

до Кабінету Міністрів України, Чернівецької 

обласної ради про перегляд конфігурації 

Західного Госпітального Округу 

Чернівецької області та створення нового 

Західного Госпітального Округу 

з центром у м.Вижниця                                                             

 

               Розглянувши проект рішення двадцять сьомої сесії районної ради VII 

скликання 21 лютого 2019 року «Про підтримання ініціативи Вижницької 

міської ради та направлення звернення до Кабінету Міністрів України 

Чернівецької обласної ради про перегляд конфігурації Західного Госпітального 

Округу Чернівецької області та створення нового Західного Госпітального 

Округу з центром у м.Вижниця», постійна комісія рекомендує: 

               Погодити та внести без змін на розгляд двадцять сьомої сесії районної 

ради VII скликання 21 лютого 2019 року проект рішення «Про підтримання 

ініціативи Вижницької міської ради та направлення звернення до Кабінету 

Міністрів України Чернівецької обласної ради про перегляд конфігурації 

Західного Госпітального Окркгу з центром у м.Вижниця». 

 

          Голова постійної комісії                                                    О.Сащук 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

19 лютого 2019 року         м.Вижниця 

Про підтримку звернення  

депутатського корпусу Скадовської 

районної ради Херсонської області 

щодо перспективи організації надання 

первинної медичної допомоги 

мешканцям малочисельних сіл у 

зв’язку з проведенням медичної реформи 

 

 

            Розглянувши проект рішення двадцять сьомої сесії районної ради VII 

скликання 21 лютого 2019 року «Про підтримку звернення депутатського 

корпусу Скадовської районної ради Херсонської області щодо перспективи 

організації надання первинної медичної допомоги мешканцям малочисельних 

сіл у зв’язку з проведенням медичної реформи», постійна комісія                                                         

рекомендує: 

             Погодити та внести без змін на розгляд двадцять сьомої сесії районної 

ради VII скликання 21 лютого 2019 року проект рішення «Про підтримку 

звернення депутатського корпусу Скадовської районної ради Херсонської 

області щодо перспективи організації надання первинної медичної допомоги 

мешканцям малочисельних сіл у зв’язку з проведенням медичної реформи». 

 

            Голова посиійної комісії                                                О.Сащук 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

19 лютого 2019 року         м.Вижниця 

Про розгляд листа Буковинського 

осередку Національної спілки 

майстрів народного мистецтва України  

 

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

комісії «Про розгляд листа Буковинського осередку Національної спілки 

майстрів народного мистецтва України», постійна комісія                                                    

рекомендує: 

           1 Інформацію Сащука О.М. – голови постійної комісії з даного питання 

взяти до відома. 

           2.Направити лист Буковинського осередку Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України щодо сприяння ініціативи в організації і 

становленні музейного комплексу у м.Вижниця до Вижницької ОТГ для 

розгляду та відповідного реагування. 

 

 

 

      Голова постійної комісії                                                        О.Сащук 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

19 лютого 2019 року         м.Вижниця 

Про порядок денний та регламент  

роботи двадцять сьомої сесії  

районної ради VІІ скликання  

21 лютого 2019 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 сьомої сесії районної ради VІІ 

скликання 21 лютого 2019 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 сьомої сесії 

районної  ради VII скликання  21 лютого 2019 року.  

 

 

        Голова постійної комісії                                                          О.Сащук 

 


