
ПОГОДЖЕНО 

Голова  

районної ради 

М.Андрюк  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

колегії Вижницької  районної ради 

 

30 серпня 2018 року        м. Вижниця 

           зал засідань 

   09.30 год.  

 

 

1. Про хід виконання Комплексної програми оздоровлення і відпочинку 

дітей та розвиток молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням четвертої сесії районної ради сьомого скликання №59-

04/16 від 12 січня 2016 року. 

      

Доповідає: Андрич Михайло Георгійович  – 

начальник відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації.  

Співдоповідає: Кермач Єдуард Іванович – 

головний спеціаліст сектору  з питань 

молоді та спорту Вижницької районної 

державної адміністрації. 

2. Про порядок денний та регламент роботи двадцять четвертої сесії 

районної ради VIІ скликання 30 серпня 2018 року. 

 

Інформує: Івоняк Георгій Степанович  – 

керуючий справами районної ради 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 

1. Для доповідей – до 10 хв. 

2. Для виступів до 3 хв. 

 

На колегію районної ради запрошуються: 

1. Члени колегії районної ради. 

2. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та районної 

ради, голови Вижницької та Вашківецької ОТГ, селищний, сільські 

голови. 

3. Керівники організацій, служб, установ району. 

 

 

 

Секретар колегії районної ради      Г.Івоняк  

 



 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  

 

РІШЕННЯ №32 

30 серпня 2018 року                          м. Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент  

роботи двадцять четвертої сесії  

районної ради VIІ скликання  

30 серпня 2018 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами  районної 

ради Івоняка Г.С. «Про порядок денний та регламент роботи двадцять 

четвертої сесії районної ради VIІ скликання 30 серпня 2018 року», колегія 

районної ради вирішила:  

 

1. Інформацію керуючого справами  районної ради Івоняка Г.С. з цього 

питання взяти до відома.  

  

2. Погодити порядок денний та регламент роботи двадцять четвертої сесії 

районної ради VIІ скликання 30 серпня 2018 року із змінами та доповненнями до 

проектів рішень, внесеними постійними комісіями і колегією районної ради. 

 

 

 

 

Голова колегії районної ради        М.Андрюк   

 

Секретар колегії районної ради       Г.Івоняк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  

 

РІШЕННЯ №31 

30 серпня 2018 року                          м. Вижниця 
 

Про хід виконання Комплексної програми  

оздоровлення і відпочинку дітей та  

розвиток молодіжної політики Вижницького  

району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням  

четвертої сесії районної ради сьомого скликання  

№59-04/16 від 12 січня 2016 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформації начальника відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації Андрича М.Г. та головного 

спеціаліста сектору з питань молоді та спорту Вижницької районної державної 

адміністрації Кермача Е.І.  «Про хід виконання Комплексної програми 

оздоровлення і відпочинку дітей та розвиток молодіжної політики 

Вижницького району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням  четвертої 

сесії районної ради сьомого скликання №59-04/16 від 12 січня 2016 року», 

колегія районної ради вирішила:  

 

1. Інформації начальника відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації Андрича М.Г. та головного спеціаліста сектору з питань молоді та 

спорту Вижницької районної державної адміністрації Кермача Е.І. з цього 

питання взяти до відома (додаються).  
  

2.Фінансовому управлінню Вижницької районної державної адміністрації 

(Л.Кириляк) забезпечити виділення коштів для фінансування оздоровчої 

кампанії у 2019 році. 

 

3.Сектору з питань молоді та спорту районної державної адміністрації 

(Л.Мелничук): 

-розробити проект розпорядження районної державної адміністрації «Про 

організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей Вижницького району у 

2019 році»;  

До 01 березня 2019 року. 

     -спільно з відділом освіти, відділом культури, відділом економіки та 

агропромислового розвитку районної державної адміністрації розробити 

комплекс заходів щодо поліпшення надання послуг з оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2019 році; 



-спільно з відділом освіти районної державної адміністрації розробити та 

забезпечити проведення заходів із національно-патріотичного виховання під час 

оздоровлення та відпочинку влітку 2019 року; 

- спільно із установами та організаціями, на балансі яких утримуються 

дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, вжити заходів у 2019 році щодо 

недопущення скорочення мережі таких закладів у Вижницькому районі в 

порівнянні з 2018 роком; 

-організувати і провести до 30 березня 2019 року обговорення із 

керівниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Вижницького району 

щодо використання сучасних підходів до просування на ринку оздоровчих 

послуг; 

- забезпечувати відповідно до законодавства України підтримку програм 

громадських організацій, спрямованих на формування та утвердження 

національно-патріотичної свідомості дітей та молоді. 

4. Службі у справах дітей, відділу освіти, управлінню соціального захисту 

населення районної державної адміністрації,  районному центру соціальних 

служб для сім`ї, дітей та молоді забезпечити подання відповідно до компетенції 

оновлених даних про кількість дітей шкільного віку пільгових категорій, 

визначених законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», дітей 

шкільного віку учасників антитерористичної операції та внутрішньо  

переміщених осіб; 

щоквартально до 5 числа першого місяця кварталу. 

5.Службі у справах дітей Вижницької районної державної адміністрації 

(Строїч Л.І.) здійснювати  виїзди мобільно-консультативної групи з питань 

пропаганди здорового способу життя серед неповнолітніх в оздоровчих таборах 

району.  

 

6. Голові районної державної адміністрації, головам об’єднаних 

територіальних громад: 

-передбачити до 15%  збільшення у 2019 році в місцевих бюджетах обсягу 

видатків на оздоровлення дітей в стаціонарних закладах оздоровлення та 

відпочинку; 

-вирішити питання щодо сплати дитячими закладами оздоровлення та 

відпочинку усіх форм власності комунальних послуг в літній період за тарифами 

для пільгових категорій населення та звільнення від плати за землю та податку 

на нерухоме майно закладів оздоровлення та відпочинку дітей усіх форм 

власності, які функціонують в літній період і приймають на відпочинок 

соціально незахищені категорії дітей. 

 

7.Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації               

(Андричу М.Г.): 

- першочергово організувати повноцінний відпочинок та оздоровлення 

пільгових категорій дітей, визначених Законом України «Про відпочинок та 

оздоровлення дітей»; 

 -налагодити чіткий облік дітей, що оздоровлюються за рахунок залучених 

коштів та коштів батьків; 



 -систематично здійснювати інформаційне висвітлення проведення оздоровчої 

кампанії 2018 року; 

 -забезпечити виконання нормативно-інструктивних документів з питань 

оздоровлення та дотримуватися контрольних термінів інформування; 

- започаткувати дитячі конкурси національно-патріотичного спрямування. 

-розширити співробітництво навчальних закладів з громадськими 

організаціями з питань патріотичного виховання дітей та молоді, зміцнення 

шефських зв’язків із військовими частинами. 

 

8.Відділу культури Вижницької районної державної адміністрації 

(Н.Додяк) забезпечити заходи щодо збільшення відвідуваності дітьми та 

молоддю закладів, що популяризують культурні та національно-мистецькі 

традиції Українського народу, а також експозиції музеїв, присвячених 

національно-визвольній боротьбі за незалежність і територіальну цілісність 

України. 

9.Службам району (пожежній, Вижницькому відділенню поліції 

Кіцманського  відділу ГУ НП в Чернівецькій області, держпродспоживслужби, 

районному сектору управління ДСНС України в  Чернівецькій області, 

Вижницькій ЦРЛ) надавати керівникам закладів належну теоретичну та 

практичну допомогу для забезпечення якісного оздоровлення дітей влітку 2019 

року. 

10. Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації та сектору 

з питань молоді та спорту районної Вижницької районної державної 

адміністрації  про виконання цього рішення інформувати районну раду до                      

1 травня 2019 року. 
 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради С.Вірсту. 

 

 

Голова колегії районної ради        М.Андрюк   

 

Секретар колегії районної ради       Г.Івоняк  

 


