
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  

 

РІШЕННЯ №30 

20 червня 2018 року                          м. Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент  

роботи двадцять третьої сесії  

районної ради VIІ скликання  

20 червня 2018 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами  районної 

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

третьої сесії районної ради VIІ скликання 20 червня 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 третьої сесії 

районної ради VIІ скликання 20 червня 2018 року із змінами та доповненнями 

до проектів рішень, внесеними постійними комісіями і колегією районної ради. 

 

 

 

 

Голова колегії районної ради        М.Андрюк   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  

 

РІШЕННЯ №29 

20 червня 2018 року                          м. Вижниця 

 

Оптимізація ліжкового фонду  

КУ «Вижницька ЦРЛ» відповідно до  

штатної чисельності згідно із розпорядженням  

голови Чернівецької обласної державної  

адміністрації від 4 червня 2016 року №437-р  

«Про приведення ліжкового фонду стаціонарів,  

підпорядкованих комунальних закладів охорони  

здоров’я. у відповідності до затверджених нормативів» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного лікаря КУ «Вижницька ЦРЛ» 

Митринюка Ф.В. про оптимізацію ліжкового фонду КУ «Вижницька ЦРЛ» відповідно до 

штатної чисельності згідно із розпорядженням голови Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 4 червня 2016 року №437-р «Про приведення ліжкового фонду стаціонарів, 

підпорядкованих комунальних закладів охорони здоров’я. у відповідності до затверджених 

нормативів», колегія районної ради вирішила:  

 

1. Інформацію головного лікаря КУ «Вижницька ЦРЛ» Митринюка Ф.В. з цього 

питання взяти до відома (додається).  

  

2.Вижницькій районній державній адміністрації (Сенчук Р.І.) надати пропозиції до 

виконавчого апарату районної ради щодо ефективного функціонування закладів охорони 

здоров’я у Вижницькому районі в 2019 році. 

До 01.10.2018 р. 

3. КУ «Вижницька ЦРЛ» (Митринюк Ф.В.): 

- продовжити роботу щодо оптимізації штатної чисельності технічного та 

обслуговуючого медичного персоналу установи; 

- з метою ефективного використання приміщень, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району перевести неврологічне відділення лікарні в 

кількості 20 ліжок з корпусу КЗ «Вашківецький ЦПМСД»  м.Вашківці до корпусу                         

КУ «Вижницька ЦРЛ» м.Вижниця;  

- вивчити питання щодо ефективного функціонування та надання якісних медичних 

послуг шляхом переводу хірургічного, гінекологічного відділення лікарні з корпусу КЗ 

«Вашківецький ЦПМСД»  м.Вашківці до корпусу КУ «Вижницька ЦРЛ» м.Вижниця. 

До 01.10.2018 р. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної 

ради С.Вірсту. 

 

 

Голова колегії районної ради        М.Андрюк   


