
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

18 грудня  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про реорганізацію  

Комунальної установи «Вижницька 

центральна районна лікарня» 

шляхом перетворення в Комунальне 

некомерційне підприємство 

«Вижницька районна лікарня» 

Вижницької районної ради 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

Розглянувши проект рішення двадцять шостої сесії районної ради VII   скликання 20 

грудня 2018 року «Про реорганізацію Комунальної установи «Вижницька центральна районна 

лікарня» шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство «Вижницька 

районна лікарня» Вижницької районної ради», заслухавши інформацію головного лікаря КУ 

«Вижницька  центральна районна лікарня» Митринюка Ф.В. з цього питання, постійні комісії    

 

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т Ь: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд двадцять шостої сесії районної ради VII   

скликання 20 грудня 2018 року проект рішення «Про реорганізацію Комунальної установи 

«Вижницька центральна районна лікарня» шляхом перетворення в Комунальне некомерційне 

підприємство «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради». 

 

 

Голова постійної комісії з питань 

власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій 

 

 

 

 

 

  Ю. Никифоряк 

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 ВЛАСНОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ   

 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

18 грудня  2018 року                                                          м. Вижниця 

Про укладення на новий термін дії 

контракту з керівником 

комунального некомерційного 

підприємства «Берегометський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Вижницької районної ради 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

Розглянувши проект рішення двадцять шостої сесії районної ради VII   скликання 20 

грудня 2018 року «Про укладення на новий термін дії контракту з керівником комунального 

некомерційного підприємства «Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Вижницької районної ради» заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань 

власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій  Никифоряка Ю.П. з цього питання, постійні комісії    

 

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т Ь: 

 

Погодити та внести без змін на розгляд двадцять шостої сесії районної ради VII   

скликання 20 грудня 2018 року проект рішення «Про укладення на новий термін дії контракту 

з керівником комунального некомерційного підприємства «Берегометський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Вижницької районної ради». 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань 

власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій 

 

 

 

 

 

Ю. Никифоряк 

Голова постійної комісії з питань 

освіти, охорони здоров’я, 

культури, молоді та спорту 

 

 

                                                    О.Сащук 

 

 


