
 

 

                                                              

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З    ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

18 червня  2020 року                                                                         м.Вижниця 

Про стан виконання Програми  

розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги та підтримки комунального 

некомерційного підприємства 

 «Берегометський центр ПМСД» Вижницької 

 районної ради на 2019-2020 роки 

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію головного лікаря КНП «Берего-

метський центр ПМСД» КОЗОРІЗ Тамілу «Про стан виконання Програми роз-

витку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального неко-

мерційного підприємства «Берегометський центр ПМСД» Вижницької районної 

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

           1. Інформацію КОЗОРІЗ Таміли – головного лікаря КНП «Берегометсь-

кий центр ПМСД» з даного питання взяти до відома. 

          2. Головному лікарю КНП «Берегометський центр ПМСД» (КОЗОРІЗ Та-

міла) надалі виконувати заходи Програми розвитку первинної медико-

санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Берегометський центр ПМСД» Вижницької районної ради на 2019-2020 роки в 

межах передбаченого фінансування до кінця 2020 року.  

 

 

    Заступник голови постійної комісії                                         О.Попович 

 

         

 

 

 

 

 

 



 

                                                           

 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З   ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

  

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

18 червня 2020 року                                                                  м.Вижниця 

Про роботу КУ «Інклюзивно- 

ресурсний центр» по забезпеченню 

рівного доступу дітей з особливими 

освітніми потребами до якісної освіти 

 

                                             

 

          Розглянувши проект рішення тридцять шостої  сесії районної ради VII 

скликання 18 червня  2020 року «Про роботу КУ «Інклюзивно-ресурсний 

центр» по забезпеченню рівного доступу дітей з особливими освітніми потре-

бами до якісної освіти», заслухавши інформацію в.о.  начальника відділу освіти  

районної державної адміністрації  ГРИНЧУК Ганну з цього питання, 

постійна комісія,  

 

                                              РЕКОМЕНДУЄ: 

 

            Погодити та внести без змін на розгляд рішення тридцять шостої  сесії 

районної ради VII скликання 18 червня  2020 року проект рішення «Про роботу 

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» по забезпеченню рівного доступу дітей з 

особливими освітніми потребами до якісної освіти». 

 

             

      Заступник голови постійної комісії                                              О.Попович 

            

 

 

                                                                       



                                                   

 
 

ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З   ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

18 червня  2020 року                                                                         м. Вижниця 

Про порядок денний та регламент 

роботи тридцять шостої сесії  

районної  ради VII скликання 

18 червня 2020 року 

  

       Заслухавши та обговоривши інформацію ПОПОВИЧА Олексія заступни-

ка голови постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді 

та спорту «Про порядок денний та регламент роботи тридцять шостої  сесії 

районної ради VІІ скликання 18 червня 2020 року», постійна комісія рекомен-

дує: 

 

     1.Інформацію Поповича Олексія  заступника голови постійної комісії з пи-

тань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту з даного питання 

взяти до відома.  

    

     2.Погодити  порядок денний та регламент роботи  тридцять шостої сесії рай-

онної  ради VII скликання  18 червня 2020 року.  

 

 

 

 

      Заступник голови постійної комісії                                             О.Попович 

         



 

 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З   ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

  

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

18 червня 2020 року                                                                  м.Вижниця 

Про відмову у безоплатній 

передачі рухомого та нерухомого 

майна закладів охорони здоров’я 

зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району у 

комунальну власність Долішньо- 

шепітської територіальної громади 

 

                                             

 

          Розглянувши проект рішення тридцять шостої  сесії районної ради VII 

скликання 18 червня 2020 року «Про відмову у безоплатній передачі рухомого 

та нерухомого майна закладів охорони здоров’я зі спільної власності територіа-

льних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність Долішньошепіт-

ської територіальної громади», заслухавши інформацію головного лікаря 

КНП»Берегометський центр ПМСД» КОЗОРІЗ Таміли та Долішньошепітсько-

го сільського голову ЖЕБЧУКА  Юрія з цього питання, 

постійна комісія  

 

                                              РЕКОМЕНДУЄ: 

 

            Погодити та внести без змін на розгляд рішення тридцять шостої  сесії 

районної ради VII скликання 18 червня  2020 року проект рішення «Про відмо-

ву у безоплатній передачі рухомого та нерухомого майна закладів охорони здо-

ров’я зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст району у 

комунальну власність Долішньошепітської територіальної громади». 

 

             

      Заступник голови постійної комісії                                            О.Попович 

              



                                                   

 
ВИЖНИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЗАСІДАННЯ 

ПОСТІЙНОЇ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

З   ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ 

  

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

18 червня 2020 року                                                                  м.Вижниця 

Про деякі питання орендної плати 

за майно спільної власності 

територіальних громад сіл, селища,  

міст Вижницького району  

на період карантинних заходів, 

встановлених для запобігання  

поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID -19 

 

 

                                             

 

          Розглянувши проект рішення тридцять шостої  сесії районної ради VII 

скликання 18 червня 2020 року «Про деякі питання орендної плати за майно 

спільної власності територіальних  громад сіл, селища, міст Вижницького рай-

ону на період карантинних заходів, встановлених для запобігання поширення 

гострої респіраторної хвороби  COVID -19», заслухавши інформацію 

в.о.начальника відділу освіти районної державної адміністрації  ГРИНЧУК 

Ганни з цього питання, постійна комісія  

 

                                              РЕКОМЕНДУЄ: 

 

            Погодити та внести без змін на розгляд рішення тридцять шостої  сесії 

районної ради VII скликання 18 червня  2020 року проект рішення «Про деякі 

питання орендної плати за майно спільної власності територіальних  громад сіл, 

селища, міст Вижницького  району на період карантинних заходів, встановле-

них для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID -19». 

 

             

      Заступник голови постійної комісії                                          О.Попович 

               



                                                   

 


