
 

Порядок денний 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою, 

енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 

 
від 06 травня 2021 року 

09:00 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про припинення шляхом ліквідації комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад с. Кобче». 

Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

3. Про припинення шляхом ліквідації  комунального закладу загальної середньої 

освіти «Кобченська початкова школа» Рожищенської міської ради Луцького 

району Волинської області.  

Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

4. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Поліщук В.О. –  перший заступник міського голови. 

5. Про перейменування підприємства житлово-комунального господарства 

Рожищенського району Волинської області та затвердження статуту у новій 

редакції підприємства житлово-комунального господарства Рожищенської 

міської ради. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради. 

6. Про передачу автомобіля на баланс Рожищенської міської ради. 

Інформує: Поліщук В.О. –  перший заступник міського голови. 

7. Про передачу основних засобів на баланс Підприємства житлово-

комунального господарства Рожищенської міської ради. 

Інформує: Поліщук В.О. –  перший заступник міського голови. 

8. Про передачу об’єктів вуличного освітлення.  

Інформує: Поліщук В.О. –  перший заступник міського голови. 

9. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для реконструкції виробничого приміщення платяного цеху на торгово-

офісне-складське приміщення по вул. Промисловій, 40 в м. Рожище. 

Інформує: Кузавка В.Г.  – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

10. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для реконструкції крамниці-закусочної під індивідуальний житловий 

будинок по вул. Шевченка  в м. Рожище. 



Інформує: Кузавка В.Г.  – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

11. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки по вул. Центральній в с. Рудня. 

Інформує: Кузавка В.Г.  – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

12. Про надання дозволу на розроблення детального плану  території земельної 

ділянки  в с. Рудня. 

Інформує: Кузавка В.Г.  – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

13. Про передачу майна в оперативне управління з постановкою на баланс КНП 

«Рожищенський центр первинної медико – санітарної допомоги» Рожищенської 

міської ради.  

Інформує: Басалик Л.І. – директор КНП «Рожищенський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської 

ради. 

14. Про внесення змін до рішення Рожищенської  міської ради від 26.03.2021 

року № 6/27 «Про надання в тимчасове користування КНП «Рожищенський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської ради 

приміщень КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської 

ради».  

Інформує: Басалик Л.І. – директор КНП «Рожищенський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської 

ради. 

15. Про передачу майна із комунальної власності Рожищенської територіальної 

громади з балансу КУ ЦСС Рожищенської міської ради у комунальну власність 

Доросинівської територіальної громади. 

Інформує: Шварцкоп О.Ю. – директор комунальної установи 

«Центр соціальних служб» Рожищенської міської ради. 

16.  Різне. 

 

 

 

 
 

 

  


