
  Порядок денний 

засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій  
 

від  18 березня 2021 року 

14:00 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 
Інформує: Безверхий В.В. –  голова постійної комісії. 

2. Про  підсумки виконання міського бюджету за 2020 рік. 
  Інформує: Попова І.С. – начальник фінансового відділу Рожищенської міської  

                       ради. 

3. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 рік. 
   Інформує: Поліщук В.О. – перший заступник міського голови. 

4. Про затвердження Цільової соціальної програми розвитку фізичної культури 

та спорту Рожищенської територіальної громади  на 2021-2025 роки.  
Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської 

ради. 

5. Про затвердження Програми розвитку культури, мистецтва та охорони 

культурної спадщини Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. 
Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської 

ради. 

6. Про затвердження Програми патріотичного виховання молоді, підготовки та 

проведення приписки і призову юнаків на строкову військову службу в Збройні 

сили України в Рожищенській територіальній громаді на 2021 рік. 
   Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань діяльності  

                        виконавчих органів міської ради. 

7. Про затвердження 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. 

8. Про затвердження Місцевої програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру                           

на 2021 – 2025 роки. 
  Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань діяльності  

                        виконавчих органів міської ради. 

9. Про затвердження 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. 

10. Про внесення змін до Програми «Благоустрій Рожищенської територіальної 

громади» на 2021 рік.  
  Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань діяльності  

                        виконавчих органів міської ради. 

11. Про внесення змін до Програми «Охорони навколишнього природного  

середовища Рожищенської територіальної громади» на 2021 рік. 
  Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань діяльності  

                        виконавчих органів міської ради. 



12. Про внесення змін в Програму розвитку та підтримки архівної справи на 

2021 рік. 
Інформує: Момотюк Л.М. – завідувач Комунальної установи  «Трудовий   

архів» Рожищенської міської ради.                                  

13.  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. 

14. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

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

15. Різне. 

 


