
 

 

 

 

 

 

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 

 

05 березня   2020 року                                                          м. Вижниця 

Про стан 

туберкулінодіагностики у 

2019 році та заходи з 

протидії захворювання на 

туберкульоз на 2020 рік. 

 
 

Розглянувши проект рішення тридцять четвертої  сесії районної ради VII   

скликання 05 березня 2020 року «Про стан туберкулінодіагностики у 2019 році 

та заходи з протидії  захворювання на туберкульоз на 2020 рік», заслухавши 

головного лікаря КНП «Берегометський ЦПМСД»  з цього питання, постійна 

комісія    

Р Е К О М Е Н Д У Є: 

 

           Погодити та внести без змін на розгляд тридцять четвертої сесії районної 

ради VII   скликання 05 березня 2020 року проект рішення «Про стан 

туберколінодіагностики  у 2019 році та заходи з протидії захворювання на 

туберкульоз на 2020 рік». 

 

  

Голова постійної комісії 

Секретар комісії  

 

                                                  

                                            О.Сащук 

                                            С.Ткачук             

 

                                                     

 



                                                              

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З    ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

05  березня  2020 року                                                                         м.Вижниця 

Про організацію харчування 

дітей у загальноосвітніх 

навчальних закладах району. 

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію Андрича М.Г. – начальника 

відділу освіти районної державної адміністрації «Про  організацію харчування  

дітей у загальноосвітніх  навчальних закладах  району, постійна комісія            

рекомендує: 

           1. Інформацію Андрича М.Г. – начальника відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації з даного питання взяти до відома. 

2. Відділу освіти районної державної адміністрації (Андрич М.Г.): 

- посилити особисту вілповідальність та щоденний контроль за організа- 

цією харчування, якістю продуктів та продовольчої сировини, дотриманням 

встановлених термінів зберігання та використання продуктів, технологією 

приготування страв; 

 - забезпечити контроль за організацією повноцінного, безпечного і 

якісного харчування дітей, за водою гарантованої якості, правил особистої 

гігієни працівників харчоблоків, виконанням норм харчування; 

 - забезпечити необхідний запас миючих та дезинфікуючих засобів, 

забезпечити наявність технологічного і холодильного обладнання для 

харчоблоків, столового і кухонного інвентаря у навчальних закладах; 

- посилити протиепідемічні заходи щодо запобігання спалахів гострих 

кишкових інфекцій і харчових отруєнь; 

- забезпечити гарячим харчуванням дітей пільгових категорій; 

- провести упродовж березня-квітня 2020 року в навчальних закладах 

вивчення стану організації харчування дітей, результати розглянути на 

засіданнях педадогічних рад, батьківських зборах; 

 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 

Секретар комісії                                                                С.Ткачук 



 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З   ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

  

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

05 березня 2020 року                                                                  м.Вижниця 

Про звернення депутатів 

Вижницької районної ради 

VII скликання  стосовно  

 збільшення фінансування  

пільгових рецептів та 

цукрознижуючих препаратів 

пільговій категорії населення  

у Вижницькому районі 

Чернівецької області 

 

                                             

 

          Розглянувши проект рішення тридцять четвертої  сесії районної ради VII 

скликання 05 березня 2020 року «Про звернення депутатів Вижницької район- 

ної ради VII скликання стосовно збільшення фінансування пільгових рецептів 

та цукрознижуючих препаратів пільговій категорії населення у Вижницькому 

районі Чернівецької області», заслухавши інформацію голови постійної комісії 

Сащука О.М. з цього питання, постійна комісія  

 

                                              РЕКОМЕНДУЄ: 

 

            Погодити та внести без змін на розгляд рішення тридцять четвертої  сесії 

районної ради VII скликання 05 березня 2020 року проект рішення «Про 

звернення депутатів Вижницької районної ради VII скликання стосовно 

збільшення фінансування пільгових рецептів та цукрознижуючих препаратів 

пільговій категорії населення у Вижницькому районі Чернівецької області». 

 

             

      Голова постійної комісії                                                       О.Сащук 

      Секретар комісії                                                                      С.Ткачук         

                                                   



 
 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З   ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

05 березня  2020 року                                                                          м. Вижниця 

Про порядок денний та регламент  

роботи тридцять четвертої сесії  

районної ради VІІ скликання  

05 березня 2020 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 четвертої сесії районної ради VІІ 

скликання 05 березня 2020 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 четвертої сесії 

районної  ради VII скликання  05 березня 2020 року.  

 

 

 

 

        Голова постійної комісії                                                        О.Сащук 

        Секретар  комісії                                                                      С.Ткачук 

 


