
  Порядок денний 

засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій  
 

від  17 лютого 2021 року 

09:00 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Ковальчук В.В. –  заступник голови постійної 

комісії. 

2. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних  

підприємств Рожищенської міської ради на 2021 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

3. Про внесення змін до Програми «Безпечна Рожищенська територіальна 

громада» на 2021 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

4. Про внесення змін до Програми розвитку водопровідно-каналізаційного 

господарства Підприємства житлово-комунального господарства 

Рожищенського району Волинської області та комунального підприємства 

«Дубищенське житлово-комунальне господарство» на 2021 рік . 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

5. Про внесення змін до Програми підтримки та збереження об’єктів і майна 

комунальної власності Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

6. Про затвердження 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. 

7. Про затвердження Програми розвитку освіти Рожищенської міської ради на 

2021-2025 роки. 

 Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу  

                               Рожищенської міської ради. 

8. Про затвердження Положення про преміювання, надання матеріальної 

допомоги та встановлення надбавки до посадового окладу працівникам 

гуманітарного відділу Рожищенської міської ради та керівникам установ галузі 

освіти та культури. 

Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2020 №1/8 «Про 

затвердження структури, загальної чисельності працівників апарату 

Рожищенської міської ради та її виконавчого комітету, інших її виконавчих 

органів». 



Інформує: Кльоц Л.М. – провідний спеціаліст з                    

питань кадрової роботи Рожищенської міської ради. 

10. Про перейменування комунального некомерційного підприємства 

«Рожищенська центральна районна лікарня»  Рожищенської районної ради в 

комунальне підприємство «Рожищенська багатопрофільна лікарня» 

Рожищенської міської ради та затвердження Статуту в новій редакції 

Інформує: Редзій В.С. – головний лікар комунального 

некомерційного підприємства «Рожищенська центральна 

районна лікарня» Рожищенської районної ради.  

11. Про затвердження Положення про платні послуги, які надаються 

комунальним підприємством «Рожищенська багатопрофільна лікарня» 

Рожищенської міської ради. 

Інформує: Редзій В.С. – головний лікар комунального 

некомерційного підприємства «Рожищенська центральна 

районна лікарня» Рожищенської районної ради.  

12. 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. 

13. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період 

Інформує: Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської 

ради. 

14. Різне. 

 


