
Порядок денний 

засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності та 

етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, 

земельних відносин, екології, природокористування, охорони 

пам’яток та історичного середовища 
 

від 22 січня 2021 року 

10:00 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Клімчук А.С. –  голова постійної комісії. 

2. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

передачу земельних ділянок у власність. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

3. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

передачу земельної ділянки у власність власнику земельної частки (паю). 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, передачу земельних ділянок у власність. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

5. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, надання земельних ділянок в оренду. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

6. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, зміни цільового призначення земельної ділянки. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

7. Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

8. Про надання дозволу на складання технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

9. Про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення   

державної власності у комунальну власність Рожищенської міської ради. 



Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

10. Про поновлення дії договору оренди земельної ділянки гр. Полячук Г.В. в 

м. Рожище. 

      Інформує: Лазарук О.В. – головний спеціаліст-                                  

                                 юрисконсульт юридичного відділу Рожищенської  

                                 міської ради. 

11. Про надання в оренду земельної ділянки гр. Стасюку О. М. в м. Рожище. 

   Інформує: Лазарук О.В. – головний спеціаліст-                                  

   юрисконсульт юридичного відділу Рожищенської  

   міської ради. 

12. Про звернення депутатської фракції політичної партії «За майбутнє» від 

11.01.2021р. щодо недопущення підвищення тарифів для населення. 

                                    Інформує: Ухачевич С.О. – голова  фракції політичної  

                               партії «За майбутнє». 

13. Про клопотання голови фракції ВО «Батьківщина» Ковальчука В.В. від 

12.01.2021р. щодо необхідності запровадження мораторію на зростання ціни 

природного газу та електроенергії. 

 Інформує: Ковальчук В.В. – голова фракції ВО  

                                «Батьківщина». 

14. Про клопотання голови фракції «Європейська Солідарність» 

Гайворонської І.М. від 20.01.2021р. щодо включення в порядок денний 

позачергової сесії Рожищенської міської ради питання про підтримку 

ініціативи фракції «Європейська Солідарність» у ВР України, щодо 

негайного збільшення видатків у Державному бюджеті України на виплату 

пільг, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого 

та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. 

 Інформує: Гайворонська І.М. – голова фракції  

                                «Європейська Солідарність». 

15. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 

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

16. Про затвердження плану роботи Рожищенської міської ради на І півріччя 

2021 року. 

 Інформує: Зінгель Н.В. – секретар ради. 

 

17. Різне 

 
 


