
 

Порядок денний 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою, 

енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 

 
від 17 лютого 2021 року 

14:30 

 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Максимюк О.М. –  голова 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 затвердження детального плану території для будівництва торгово-

офісної будівлі по вул. Незалежності, в м. Рожище, Волинської області. 

Інформує: Кузавка В.Г. – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології 

Рожищенської міської ради. 

4. Про затвердження Положення про відділ містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради. 

Інформує: Кузавка В.Г. – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології 

Рожищенської міської ради. 

5. Про надання в користування частини приміщення Рожищенської міської 

ради фінансовому відділу Рожищенської міської ради. 

Інформує: Демчук М.В. – начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради. 

6. Про передачу нерухомого майна в оперативне управління гуманітарного 

відділу Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області.  

Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, 

транспорту та екології Рожищенської міської ради. 

7. Про прийняття КНП «Рожищенський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Рожищенської районної ради із спільної власності територіальних 



громад сіл, селищ та міст Луцького району Волинської області у комунальну 

власність Рожищенської територіальної громади. 

Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, 

транспорту та екології Рожищенської міської ради. 

8. Про прийняття Рожищенського районного методичного кабінету 

Волинської області у комунальну власність Рожищенської територіальної 

громади. 

Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, 

транспорту та екології Рожищенської міської ради. 

9. Про створення комунальної установи «Рожищенський центр  професійного 

розвитку педагогічних працівників» Рожищенської міської ради Луцького 

району Волинської області та затвердження його Статуту. 

 Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу  

                               Рожищенської міської ради. 

10. Різне. 

 
 

 

 

 

 

  


