
 

УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 

 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

22 жовтня 2019 року         м.Вижниця                                                                      

Про внесення змін до статуту  

комунального некомерційого  

підприємства «Берегометський 

центр первинної медико-санітарної  

допомоги» Вижницької районної  ради 

 

Розглянувши проект рішення тридцять першої сесії районної ради VII   

скликання  24  жовтня  2019 року «Про внесення  змін до статуту комунального 

некомерційного підприємства «Берегометський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Вижницької районної ради, заслухавши інформацію 

головного лікаря КНП «Берегометський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Козоріз Т.А. з цього питання», постійна комісія    

Р Е К О М Е Н Д У Є: 

Погодити та внести без змін на розгляд тридцять першої сесії районної 

ради VII скликання 24 жовтня 2019 року проект рішення  «Про внесення змін до 

статуту комунального некомерційного підприємства «Берегометський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької районної ради». 

  

Голова постійної комісії з 

питань освіти, охорони здоров’я, 

культури, молоді та спорту 

Голова постійної комісії з 

питань власності, 

агропромислового комплексу, 

земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних 

ситуацій                                   

 

                                               О.Сащук 

 

 

                                            Ю.Никифоряк  



 

УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
                                                           

22 жовтня 2019 року           м.Вижниця                                                                   

Про підсумки організаційно- 

творчої та фінасово-господарської 

діяльності закладів культури району 

за 9 місяців 2019 року 

 
 

Розглянувши проект рішення тридцять першої сесії районної ради VII   

скликання 24 жовтня 2019 року «Про підсумки організаційно-творчої та 

фінансово-господарської діяльності закладів культури району за 9 місяців 2019 

року», 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 тридцять першої сесії районної 

ради VII   скликання 24 жовтня  2019 року проект рішення «Про підсумки 

організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності закладів культури 

району за 9 місяців 2019 року». 

 

  

Голова постійної комісії                

 

                                        О.Сащук     

 



 

УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І  Ї 

 

22 жовтня   2019 року                                                          м. Вижниця 

Про внесення змін в склад 
постійних комісій районної 
ради VII скликання 

 
 

Розглянувши проект рішення тридцять першої сесії районної ради VII   

скликання 24 жовтня  2019 року «Про внесення змін в склад постійних комісій 

районної ради VII скликання», заслухавши інформацію голови постійної комісії 

О.Сащука з цього питання, постійна комісія  

   

Р Е К О М Е Н Д У Є: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд тридцять першої сесії районної 

ради VII   скликання 24 жовтня 2019 року проект рішення «Про внесення змін в 

склад постійних комісій районної ради VII скликання». 

  

Голова постійної комісії                                         О.Сащук 

                                                                      

 

 

 

 

 

 



 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З    ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 22 жовтня  2019 року                м. Вижниця 

Про стан оснащення первинної 

медичної допомоги амбулаторій 

допримірного табелю оснащення 

  

        Заслухавши та обговоривши інформації  Козоріз Т.А. -  головного  лікаря  

комунального некомерційного підприємства «Берегометський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»  Вижницької районної ради та Приньковського 

В.Г.  – в.о. головного лікаря комунального некомерційного підприємства 

«Вашківецький центр первинної медико-санітарної допомоги»  «Про стан 

оснащення первинної  медичної допомоги амбулаторій допримірного табелю 

оснащення», постійна комісія рекомендує: 

 1. Інформації Козоріз Т.А. – головного лікаря комунального 

некомерційного підприєства «Берегометський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Вижницької районної ради та Приньковського В.Г. – в.о. 

головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Вашківецький 

центр первинної  медико-санітарної допомоги» з даного питання взяти до відома. 

           2. Головному лікарю КНП «Берегометський центр ПМСД» Вижницької 

районної ради (Козоріз Т.А.) та в.о. головному лікарю КНП «Вашківецький центр 

ПМСД (Приньковський В.Г.) : 

           - надавати первинну медичну допомогу відповідно до Наказу МОЗ  

України від 19.02.2018 року №504 «Про затвердження Порядку надання  

первинної медичної допомоги; 

           - на виконання Порядку надання первинної медичної допомоги залучити 

до впровадження телемедицини всі амбулаторії ЗПСМ КНП «Берегометський 

ЦПМСД» та «Вашківецький ЦПМСД»; 

          - здійснити дооснащення всіх амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини КНП «Берегометський ЦПМСД» керуючись наказом МОЗ  України від 

26.01.2018 року №148 «Про затвердження Примірного табеля матеріально-

технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, 

які надають первинну медичну допомогу».  

          3.Контроль з цього питання покласти на 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 

22 жовтня  2019 року                                                                         м.Вижниця 

Про мережу шкіл та контингент 

учнів закладів освіти Вижницького 

району, що належать до спільної  

власності територіальних громад 

району на  2019-2020 рік 

 

  

            Розглянувши проект рішеня тридцять першої сесії районної ради VII 

скликання  24 жовтня 2019 року «Про мережу шкіл та контингент учнів закладів 

освіти Вижицького району, що належать до спільної власності територіальних 

громад району на 2019-2020 рік, заслухавши іформацію Андрича М.Г. – 

начальника відділу освіти районної державної адміністрації з цього питання, 

постійна комісія  

                                                    Р Е К О М Е  Д У Є: 

 

 

  Погодити та внести без змін на розгляд тридцять першої сесії районної 

ради VII скликання  24 жовтня 2019 року  проект рішення «Про мережу шкіл та 

контингент учнів закладів освіти Вижницького району, що належать до спільної 

власності територіальних громад району на 2019-2020 рік».  

 

 

 

      Голова постійної комісії                                                          О.Сащук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З   ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

  

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 22 жовтня 2019 року                                                                  м.Вижниця 

 Про встановлення пам’ятного 

 знаку (барильєфу) пам’яті 

 Гришина-Грищука Івана Петровича  

 

                                             

 

            Розглянувши проект рішення тридцять першої  сесії районної ради VII 

скликання 24 жовтня 2019 року «Про встановлення пам’ятного знаку 

(барильєфу) пам’яті Гришина-Грищука Івана Петровича», заслухавши 

інформацію голови постійної комісії О.Сащука з цього питання, постійна 

комісія  

 

                                              РЕКОМЕНДУЄ: 

 

            Погодити та внести без змін на розгляд тридцять першої сесії районної 

ради VII скликання 24 жовтня  2019 року проект рішення «Про встановлення 

пам’ятного знаку (барильєфу) пам’яті Гришина-Грищука Івана Петровича». 

 

 

             

      Голова постійної комісії                                                             О.Сащук 

 

  



 
 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З   ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

22 жовтня  2019 року                                                                          м. Вижниця 

Про порядок денний та регламент  

роботи тридцять першої сесії  

районної ради VІІ скликання  

24 жовтня  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 тридцять першої сесії районної ради VІІ скликання 

24 жовтня  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  тридцять першої сесії 

районної  ради VII скликання  24 жовтня  2019 року.  

 

 

 

 

        Голова постійної комісії                                                          О.Сащук 

 


