
 

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 16 вересня 2021 року 

10:00 

 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Максимюк М.М. –  голова постійної комісії. 

2. Про хід підготовки закладів освіти до нового 2021-2022 навчального року. 

Інформує: Масюк В.С. – головний спеціаліст гуманітарного 

відділу Рожищенської міської ради. 

3. Про стан розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту на території 

громади. 

Інформує: Масюк В.С. – головний спеціаліст гуманітарного 

відділу Рожищенської міської ради. 

4. Про внесення змін до рішення Рожищенської міської ради від                 

26 березня 2021року № 6/18 «Про перейменування Рожищенського районного 

інклюзивно-ресурсного центру та затвердження Статуту у новій редакції». 

Інформує: Потрапелюк Н.А. – директор КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр» Рожищенської міської ради                                                         

5. Про затвердження Положення про Комунальну установу «Трудовий архів» 

Рожищенської міської ради у новій редакції. 

Інформує: Момотюк Л.М. – завідувач КУ «Трудовий архів» 

Рожищенської міської ради.     

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 26 березня 2021 року 6/14  «Про 

затвердження структури та граничної  чисельності штатних одиниць Комунальної 

установи «Трудовий архів» Рожищенської міської ради». 

Інформує: Момотюк Л.М. – завідувач КУ «Трудовий архів» 

Рожищенської міської ради.    

7. Про внесення змін до рішення Рожищенської міської ради від 13.05.2021 року № 

7/31 «Про затвердження структури та граничної чисельності штатних одиниць 

комунальної установи  «Центр соціальних служб» Рожищенської міської ради». 

Інформує: Шварцкоп О.Ю. – директор комунальної установи 

"Центр соціальних служб" Рожищенської міської ради.                          

8. 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 загального відділу Рожищенської міської ради.                    

9. Про затвердження зразків знаків розпізнавання, форменого одягу і норм 

забезпечення речовим майном старшого інспектора Рожищенської міської ради. 

Інформує: Кльоц Л.М. – провідний спеціаліст з питань кадрової 

роботи загального відділу Рожищенської міської ради.   

10. Про затвердження Програми фінансової підтримки в наданні послуг з медичних 

оглядів призовників, допризовників та військовозобов'язаних, що надаються 



комунальним підприємством "Рожищенська багатопрофільна лікарня" 

Рожищенської міської ради на 2021 рік.  

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

11. Про затвердження Статуту Рожищенської територіальної громади. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради.  

12. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Рожище» (посмертно). 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради.  

13. Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення (громадських 

слухань) кандидатури старости у Рожищенській територіальній громаді. 

Інформує: Лазарук О.В. – головний спеціаліст-юрисконсульт 

юридичного відділу Рожищенської міської ради.  

14. Різне. 


