
ПОГОДЖЕНО 

Голова  

районної ради 

М.Андрюк  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

колегії Вижницької  районної ради 

 

5 березня 2020 року                       м. Вижниця 

                  зал засідань 

10.30 год. 

 

1.Про стан забезпечення та надання соціальних послуг пільговій 

категорії населення. 

Інформує: Р.Єрема – директор територіального  

центру соціального обслуговування населення 

(надання соціальних послуг). 

 

2.Про подання до Міністерства культури України стосовно присвоєння 

довічної державної стипендії директору Берегометської школи мистецтв 

Киселиці Миколі Іллічу. 

Інформує: Н.Додяк – завідувач  сектору 

культури, молоді та спорту Вижницької 

районної державної адміністрації. 

  

3.Про порядок денний та регламент роботи тридцять четвертої сесії 

районної ради VIІ скликання 5 березня 2020 року. 

 

Інформує:Г.Івоняк  – 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 №50 

5 березня 2020 року                        м. Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент  

роботи тридцять четвертої сесії  

районної ради VIІ скликання  

5 березня 2020 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами  

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

тридцять четвертої сесії районної ради VIІ скликання 5 березня 2020 

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 порядок денний та 

регламент роботи тридцять четвертої сесії районної ради VIІ скликання 5 

березня 2020 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 №48 

5 березня 2020 року                        м. Вижниця 

Про стан забезпечення та надання  

соціальних послуг пільговій категорії  

населення 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора територіального  центру 

соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) Єреми Р.І. 

«Про стан забезпечення та надання соціальних послуг пільговій категорії 

населення», колегія районної ради вирішила:  

1. Інформацію директора територіального  центру соціального 

обслуговування населення (надання соціальних послуг) Єреми Р.І. з цього питання 

взяти до відома.  

 2. Вижницькому територіальному центру (Єрема Р.І.): 

2.1. Забезпечити серед населення широку роз’яснювальну роботу щодо 

порядку отримання у територіальному центрі різних видів соціальних послуг 

(безоплатних і платних) та формування сучасної системи соціальних послуг, чітке 

функціонування, якої сприятиме посиленню соціальної захищеності громадян, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, та забезпечуватиме постійне 

покращення їх якості життя 

2.2.Підвищувати ефективність системи соціальної підтримки малозахищених 

верст населення через забезпечення місцевих соціальних гарантій. 

2.3.Сприяти активності громадян, громадських та благодійних організацій, 

спрямованих на надання соціальних послуг малозахищеним категоріям громадян; 

2.4.Залучати усі види ресурсів громадських об'єднань та благодійної допомоги 

до вирішення соціальних проблем та надання соціальної допомоги найбільш 

уразливим категоріям населення. 

2.5.Забезпечити ефективну реалізацію районної комплексної Програми 

соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» та порядок 

надання адресної матеріальної грошової допомоги найбільш соціально 

незахищеним ветеранам війни і праці, дітям війни, громадянам похилого віку, 

інвалідам, реабілітованим, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС, 

сиротам, сім’ям з дітьми, вимушеним переселенцям, малозабезпеченим і 

бездомним громадянам, особам, які потребують тривалого дороговартісного 

лікування та  іншим категоріям громадян району,  як одного з видів соціальної 

допомоги. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради Вірсту С.Д. 

 

Голова колегії районної ради        М.Андрюк   

Секретар колегії районної ради      Г.Івоняк  



 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  

 

РІШЕННЯ №49 

5 березня 2020 року                        м. Вижниця 

 

Про подання до Міністерства культури  

України стосовно присвоєння довічної  

державної стипендії директору  

Берегометської школи мистецтв  

Киселиці Миколі Іллічу 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача  сектору культури, 

молоді та спорту Вижницької районної державної адміністрації Додяк Н.М. 

«Про подання до Міністерства культури України стосовно присвоєння 

довічної державної стипендії директору Берегометської школи мистецтв 

Киселиці Миколі Іллічу», колегія районної ради вирішила:  

 

1. Інформацію завідувача  сектору культури, молоді та спорту 

Вижницької районної державної адміністрації Додяк Н.М. з цього питання 

взяти до відома.  

 2. Підтримати подання Вижницької районної державної адміністрації  

від 14 лютого 2020 року №01.34-179 стосовно присвоєння довічної державної 

стипендії директору Берегометської школи мистецтв Киселиці Миколі Іллічу  

до Міністерства культури України. 

  3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради Вірсту С.Д. 

 

 

 

 

 

Голова колегії районної ради        М.Андрюк   

 

 

Секретар колегії районної ради       Г.Івоняк  


