
Порядок денний 

засідання постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, 

соціального захисту, здоров’я, у справах сім’ї та молоді, регламенту 

та кадрової політики  
 

від  18 березня 2021 року 

10:00 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Максимюк М.М. –  голова постійної комісії. 
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2020 № 1/6 «Про 

затвердження Регламенту роботи Рожищенської міської ради восьмого 

скликання».                               
Інформує: Куденчук В.М. – депутат Рожищенської міської ради.                                        

3. Про затвердження структури, загальної чисельності працівників Комунальної 

установи  «Трудовий архів» Рожищенської міської ради. 
Інформує: Момотюк Л.М. – завідувач Комунальної установи  «Трудовий 

архів» Рожищенської міської ради.                                  

4. Про перейменування комунального некомерційного підприємства 

«Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Рожищенської 

районної ради в комунальне некомерційне  підприємство «Рожищенський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської ради та 

затвердження Статуту в новій редакції. 
Інформує: Басалик Л.І. – директор КНП «Рожищенський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Рожищенської районної ради. 

5. Про створення медичних пунктів тимчасового базування.  
Інформує: Басалик Л.І. – директор КНП «Рожищенський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Рожищенської районної ради. 

6. Про перейменування Рожищенського районного інклюзивно-ресурсного центру 

та затвердження Статуту у новій редакції. 
Інформує: Потрапелюк Н.А. – директор Рожищенського районного 

інклюзивно-ресурсного центру.  

7. Про перейменування Рожищенської районної дитячо-юнацької спортивної школи 

та затвердження Статуту у новій редакції. 
Інформує: Приходько С.В. – директор Рожищенської районної дитячо-

юнацької спортивної школи. 

8. Про перейменування КЗ «Рожищенський будинок дитячої творчості» та 

затвердження Статуту у новій редакції. 
Інформує: Максимюк О.М. – директор КЗ «Рожищенський будинок   

дитячої творчості».  

9. Про перейменування  Рожищенської районної дитячої музичної школи та 

затвердження Статуту у новій редакції. 
Інформує: Сосовський Ю.О. – директор Рожищенської районної дитячої  

музичної школи. 
10. 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. 

11. 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. 



12. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на посаду керівника закладу 

культури Рожищенської міської ради та типового контракту з керівником  закладу 

культури Рожищенської міської ради.  
Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу Рожищенської  

міської ради. 
13. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу загальної середньої освіти  Рожищенської міської ради та типового 

контракту з керівником  комунального закладу загальної середньої освіти 

Рожищенської міської ради.  
 Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу Рожищенської  

 міської ради. 

14. Про надання згоди на ліквідацію та реорганізацію закладів культури 

Рожищенської міської ради. 
Інформують: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради; 

                                  Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу   Рожищенської  міської ради. 

15. Про затвердження Програми патріотичного виховання молоді, підготовки та 

проведення приписки і призову юнаків на строкову військову службу в Збройні 

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

діяльності виконавчих органів міської ради. 

16. Про звернення депутатів Рожищенської міської ради до Президента України 

та Кабінету Міністрів України щодо необхідності невідкладного інформування 

населення Волинської області про початок  вакцинації від коронавірусної хвороби 

COVID-19. 
Інформує: Гайворонська І.М. – депутат Рожищенської міської ради, голова 

фракції «Європейська Солідарність». 
17. Про звернення депутатів Рожищенської міської ради восьмого скликання до 

голови  Волинської обласної державної адміністрації щодо готовності Волинської 

області до імунізації (вакцинації) населення проти COVID-19. 

Інформує: Гайворонська І.М. – депутат Рожищенської міської ради, голова 

фракції «Європейська Солідарність». 

18. Про затвердження структури, переліку посад та граничної штатної чисельності 

працівників комунальної установи «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Рожищенської міської ради. 
Інформує: Поліщук Г.Л. – директор КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рожищенської 

міської ради.  

19. Про затвердження переліку соціальних послуг, умови та порядок їх надання 

структурними підрозділами комунальної установи «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Рожищенської міської 

ради. 
Інформує: Поліщук Г.Л. – директор КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рожищенської 

міської ради.  

20.  Різне.  


