
  Порядок денний 

засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій  
 

від 16 серпня 2021 року 

09:30 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Безверхий В.В. – голова постійної комісії. 

2. Про підсумки виконання бюджету Рожищенської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року. 

Інформує: Попова І.С. – начальник фінансового відділу Рожищенської 

міської ради. 

3. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

4. Про внесення змін до Програми  відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рожищенською територіальною 

громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021 рік. 

Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

5. Про внесення змін до Програми покращення функціонування Центру 

обслуговування платників Рожищенської ДПІ Головного управління ДПС у 

Волинській області на 2021-2023 роки. 

Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

6. Про внесення змін до Програми профілактики правопорушень та злочинів в 

Рожищенській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки. 

Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

7. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/17 «Про 

бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 рік». 

Інформує: Попова І.С. – начальник фінансового відділу Рожищенської 

міської ради. 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.07.2019 року № 46/4 «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на 2020 рік». 

Інформує: Демчук М.В. – начальник юридичного відділу 

                    Рожищенської міської ради.  

10. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період. 

Інформує: Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради. 

11. Різне. 


