
Порядок денний 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою, 

енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 

 
від 11 жовтня 2021 року 

14:30 год. 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про передачу майнового комплексу з балансу КУ «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради на баланс Рожищенської міської ради. 

                       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.                                                     

3. Про надання частини приміщення в тимчасове користування КУ «Центр 

соціальних служб» Рожищенської міської ради. 

                       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.   

4. Про клопотання щодо розгляду заяви від ТОВ "лайфселл" щодо продовження 

договору оренди.   

                       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.   

5. Про лист управління соціального захисту населення Луцької РДА від 

21.09.2021 року № 1389/01-32 "Про передачу у користування частини 

адмінбудинку".              

                       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.   

   6. Про передачу  основних засобів з балансу КУ «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради на баланс  Рожищенської міської ради. 

Інформує: Шварцкоп О.Ю. – директор комунальної установи 

"Центр соціальних служб" Рожищенської міської ради.                         

7. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування «Підстанція 35/10 кВ» по            

вул. Селянська 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. 

8. Про внесення змін до рішення Рожищенської міської ради від 14.07.2021 

року № 9/8 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території 

земельної ділянки по вул. Оновлена в с. Рудка-Козинська». 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

9. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


