
ПОГОДЖЕНО 

Голова  

районної ради 

М.Андрюк  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

колегії Вижницької  районної ради 

 

15 серпня 2019 року                       м. Вижниця 

                  зал засідань 

09.30 год. 

 

1. Про оздоровлення та відпочинок дітей влітку 2019 року. 

Інформує:  

М.Андрич – начальник відділу освіти 

Вижницької районної державної адміністрації.   

  

 

2.Про порядок денний та регламент роботи тридцятої сесії районної 

ради VIІ скликання 15 серпня 2019 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 №42 

15 серпня 2019 року                        м. Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент  

роботи тридцятої сесії  

районної ради VIІ скликання  

15 серпня 2019 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами  

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

тридцятої сесії районної ради VIІ скликання 15 серпня 2019 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 тридцятої сесії 

районної ради VIІ скликання 15 серпня 2019 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 №41 

15 серпня 2019 року                        м. Вижниця 

 

Про оздоровлення та відпочинок  

дітей влітку 2019 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію М.Андрича – начальника 

відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей влітку 2019 року», колегія районної ради 

вирішила:  

1.Інформацію М.Андрича – начальника відділу освіти Вижницької 

районної державної адміністрації з цього питання взяти до відома.  

2.Керівникам оздоровчих закладів забезпечувати якісну організацію 

оздоровлення дітей упродовж літньої оздоровчої кампанії. 

3.Службам району (Вижницькому міжрайонному відділу лабораторних 

досліджень, 4 Державній пожежно-рятувальній частині, Вижницькому 

відділенню поліції Кіцманського відділу поліції ГУ НП у Чернівецькій 

області, Вижницькому районному управлінню Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, районному сектору управління ДСНС України в 

Чернівецькій області, Вижницькій ЦРЛ) надавати керівникам закладів 

належну теоретичну та практичну допомогу для забезпечення якісного 

оздоровлення дітей влітку 2019року. 

4.Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації 

(М.Андрич): 
- поновити матеріально-технічну базу оздоровчих закладів Вижницького 

району; 

-не допускати призначення на посади старших вихователів, вихователів 

оздоровчих закладів працівників без відповідної фахової освіти; 

-дотримуватися санітарно-гігієнічних норм, технічних вимог, безпеки 

життєдіяльності та пожежної безпеки під час оздоровчого періоду згідно 

чинного законодавства та нормативно - правових актів, для створення 

оптимальних умов, безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку; 

-удосконалювати організацію змістовного дозвілля та виховного 

процесу в оздоровчих закладах; 



-зберігати наявну мережу дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку Вижницького району. 

-залучати спонсорські кошти та кошти з інших джерел незаборонених 

чинним законодавством для організації оздоровлення та відпочинку дітей 

шкільного віку. 

-розширити мережу мовних літніх таборів району. 

-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 2019 року; 

-забезпечити виконання нормативно-інструктивних документів з 

питань оздоровлення та дотримуватися контрольних термінів інформування; 

-проводити роботу з військово-патріотичного виховання молоді в 

оздоровчих таборах. 

5.Службі у справах дітей райдержадміністрації (Строїч Л.І.) 

здійснювати  виїзди мобільно-консультативної групи з питань пропаганди 

здорового способу життя серед неповнолітніх в оздоровчих таборах району; 

6.Сектору питань молоді та спорту (Мельничук Л.І.) здійснювати 

контроль за проведенням оздоровлення дітей, координувати роботу, 

узагальнювати інформацію  про хід оздоровчої кампанії; 

7.Доручити виконавчому апарату районної ради звернутися до 

Берегометської селищної ради стосовно ініціювання безоплатної передачі з 

державної до комунальної власності територіальної громади смт. Берегомет  

дитячого оздоровчого табору «Юність».    

8.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  


