
     

УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

15 квітня   2019 року                                                          м. Вижниця 

Про вирішення окремих 

питань, пов’язаних з 

реорганізацією 

комунальної установи 

«Вижницька центральна 

районна лікарня» шляхом 

перетворення в 

комунальне некомерційне 

підприємство 

 

Розглянувши проект рішення двадцять восьмої сесії районної ради VII   

скликання 18 квітня 2019 року «Про вирішення окремих питань, пов’язаних з 

реорганізацією комунальної установи «Вижницька центральна районна лікарня» 

шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство», заслухавши 

інформацію головного лікаря КУ «Вижницька  центральна районна лікарня» 

Митринюка Ф.В. з цього питання, постійна комісія    

Р Е К О М Е Н Д У Є: 

Погодити та внести без змін на розгляд двадцять восьмої сесії районної 

ради VII   скликання 18 квітня 2019 року «Про вирішення окремих питань, 

пов’язаних з реорганізацією комунальної установи «Вижницька центральна 

районна лікарня» шляхом перетворення в комунальне некомерційне 

підприємство». 

 

  

Голова постійної комісії з 

питань освіти, охорони здоров’я, 

культури, молоді та спорту 

 

 

                                                    О.Сащук 



     

УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

15 квітня   2019 року                                                          м. Вижниця 

Про безоплатну передачу 

Вижницької районної 

бібліотеки для дітей зі 

спільної власності 

територіальних громад 

сіл, селища, міст району у 

комунальну власність 

Вижницької міської 

територіальної громади 

 

 

Розглянувши проект рішення двадцять восьмої сесії районної ради VII   

скликання 18 квітня 2019 року «Про безоплатну передачу Вижницької районної 

бібліотеки для дітей зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади», заслухавши інформацію начальника відділу культури Вижницької 

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 восьмої сесії районної 

ради VII   скликання 18 квітня 2019 року проект рішення «Про безоплатну 

передачу Вижницької районної бібліотеки для дітей зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської територіальної громади». 

  

Голова постійної комісії з 

питань освіти, охорони здоров’я, 

культури, молоді та спорту 

 

 

                                                    О.Сащук 



     

УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

15 квітня   2019 року                                                          м. Вижниця 

Про безоплатну передачу 

Районного будинку дитячої 

та юнацької творчості зі 

спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селища, міст району у 

комунальну власність 

Вижницької міської 

територіальної громади 

 

 

Розглянувши проект рішення двадцять восьмої сесії районної ради VII   

скликання 18 квітня 2019 року «Про безоплатну передачу Районного будинку 

дитячої та юнацької творчості зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району у комунальну власність Вижницької міської територіальної 

громади», заслухавши інформацію начальника відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації Андрич М.Г. з цього питання, постійна комісія    

Р Е К О М Е Н Д У Є: 

Погодити та внести без змін на розгляд рішення двадцять восьмої сесії 

районної ради VII   скликання 18 квітня 2019 року проект рішення «Про 

безоплатну передачу Районного будинку дитячої та юнацької творчості зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну 

власність Вижницької міської територіальної громади». 

  

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 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 15 квітня  2019 року      м. Вижниця 

 

Про перспективи розвитку 

футболу та волейболу на 2019 рік 

 

  

       Заслухавши та обговоривши інформації Гакмана С.О. -  голови федерації 

футболу Вижницького району та Гакмана С.П. – голови федерації волейболу 

Вижницького району «Про перспективи розвитку футболу та волейболу на 2019 

рік», постійна комісія рекомендує: 

 

 1. Інформації Гакмана С.О. – голови федерації футболу Вижницького 

району та Гакмана С.П. – голови федерації волейболу Вижницького району з 

даного питання взяти до відома. 

             2.  Головам ОТГ, сільським, селищному головам : 

             - облаштовувати місця масового відпочинку та фізичного дозвілля 

пунктими прокату спортивного обладнання та інвентаря; 

             - щорічно проводити масові спортивні заходи, у тому числі серед 

органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, установ та 

організацій;                     

            - ініціювати включення в колективні договори між адміністраціями 

підприємств та трудовими колективами питання щодо створення належних 

умов для занять фізичною культурою і спортом працюючих осіб; 

            - заохочувати власників підприємств, керівників установ та 

організацій, які залучають працівників до здорового способу життя засобами 

фізичної культури і спорту, виділяти кошти на придбання спртивного 

обладнання та інвентаря; 

            - ввести в практику проведення щорічних районних оглядів-

конкурсів на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-

масової роботи; 

            - облаштовувати спортивні споруди і об’єкти для безперешкодного 

доступу до них інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

             - організувати систему підготовки волонтерів для сфери фізичної 

культури і спорту; 



             - удосконалити систему договірних засад співпраці громадських 

організацій фізкультурно-спортивної спрямованості з органами виконавчої 

влади у сфері фізичної культури і спорту; 

             - передбачати кошти в місцевих бюджетах та залучати інвестиції для 

виконання соціального замовлення з розвитку фізичної культури та спорту 

на підвідомчих територіях для проведення спортивно-масових заходів; 

          - з метою ширшого висвітлення спортивно-масової роботи в районах 

надавати матеріали засобам масової інформації про проведення таких 

заходів; 

          - сприяти розвитку інших видів спорту на території місцевих рад. 

          3. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на постійну 

комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді 

та спорту. 

 

 

    Голова постійної комісії                                                                      О.Сащук                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З    ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

15  квітня 2019 року                                                                         м.Вижниця 

Про стан, проблеми та перспективи 

розвитку закладів культури (клубів 

та бібліотек) у Вижницькому районі 

 

  

    Заслухавши та обговоривши інформацію Додяк Н.М. – начальника відділу 

культури районної державної адміністрації «Про стан, проблеми та перспективи 

розвитку закладів культури (клубів та бібліотек) у Вижницькому районі, 

постійна комісія рекомендує: 

 

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

 - забезпечити якісну підготовку, організацію і проведення  XXVI 

Міжнародного гуцульського фестивалю; 

 - впродовж року організувати відзначення державних свят та пам’ятних 

дат згідно календаря 2019 року; 

 - забезпечувати своєчасно проведення капітальних та поточних ремонтів 

установ культури, підготовку до опалювального сезону та роботи установ в 

осінньо-зимовий період. 

 2.  Органам місцевого самоврядування не допускати: 

 -  закриття чи припинення роботи закладів культури, переведення 

працівників на неповний робочий день. 

 3. Звіт про роботу відділу культури та виконання комплексної Програми 

розвитку культури за 2019 рік заслухати на спільній колегії районної державної 

адміністрації та районної ради в листопаді місяці 2019 року.    

 4. 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 

15 квітня 2019 року                                                                  м.Вижниця 

  

Про припинення дії Програми  

кінообслуговування населення 

Вижницького району на 2017-2021 р.р. 

 

                                             

 

            Розглянувши проект рішення двадцять восьмої сесії районної ради VII 

скликання 18 квітня 2019 року «Про припиненя дії Програми 

кінообслуговувння населення Вижницького району на 2017-2021 р.р.», 

заслухавши інформацію начальника відділу культури районної державної 

адміністрації Додяк Н.М. з цього питання, постійна комісія  

 

                                              РЕКОМЕНДУЄ: 

 

            Погодити та внести без змін на розгляд рішення двадцять восьмої сесії 

районної ради VII скликання 18 квітня 2019 року проект рішення «Про 

припинення дії Програми кінообслуговування населення Вижницького району 

на 2017-2021 р.р.». 

 

             

      Голова постійної комісії                                                             О.Сащук 

 

 

 

 

 

 



 
 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З   ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

15 квітня  2019 року                                                                          м. Вижниця 

Про порядок денний та регламент  

роботи двадцять восьмої сесії районної ради 

VІІ скликання 18 квітня 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 восьмої сесії районної ради VІІ скликання 

18 квітня 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 восьмої сесії 

районної  ради VII скликання  18 квітня 2019 року.  

 

 

 

 

        Голова постійної комісії                                                          О.Сащук 

 


