
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
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 
 

«07» липня 2021 року     м.  Рожище                               № 10 

 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Клімчук А.С. 

заступник голови постійної комісії – Алієва Л.Є. 

секретар постійної комісії – Федчук Ю.В. 

члени комісії: Карпюк Т.О., Шварцкоп В.В. 

 

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Лазарук О.В. – головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу 

Рожищенської міської ради; 

Лясковський С.Ю. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради; 

Ковальчук В.В. – депутат Рожищенської міської ради; 

Кудиньчук К.Ю. – провідний спеціаліст відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради; 

Поліщук В.О. – перший заступник міського голови; 

Сидорук В.А. – депутат Рожищенської міської ради; 

Філіпчук О.Р. – депутат Волинської обласної ради. 

 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього природного 

середовища Рожищенської територіальної громади. 

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

3. Про затвердження Кодексу етики міського голови та депутатів Рожищенської 

міської ради. 

Інформує: Філіпчук О.Р. – депутат Волинської обласної ради. 

4. Різне. 

 



СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: голова постійної комісії Клімчук А.С. 

Виступила: Філіпчук О.Р. – депутат Волинської обласної ради запропонувала 

включити в порядок денний засідання постійної комісії питання під номером 3 - 

Про затвердження Кодексу етики міського голови та депутатів Рожищенської 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії із запропонованими змінами. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього природного 

середовища Рожищенської територіальної громади. 

Інформує: Поліщук В.О. – перший заступник міського голови (проект рішення 

додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О., 

Шварцкоп В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію першого заступника міського голови Поліщука В.О. взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та затвердити Положення про фонд охорони 

навколишнього природного середовища Рожищенської територіальної громади. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження Кодексу етики міського голови та депутатів Рожищенської 

міської ради. 

Інформує: Філіпчук О.Р. – депутат Волинської обласної ради (проект рішення 

додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О., 

Шварцкоп В.В., Федчук Ю.В., Куденчук В.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію депутата Волинської обласної ради Філіпчук О.Р. взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та затвердити Кодекс етики міського голови та 

депутатів Рожищенської міської ради. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Різне. 

4.1. Про повторний розгляд питання щодо надання дозволу на розроблення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) ФГ 



«ПРИРІСТ» або ФОП Дацюку М.М. (на території колишньої Мильської 

сільської ради). 

Виступив: Куденчук В.М. – депутат Рожищенсько міської ради. 

В обговоренні взяли участь: Шварцкоп В.В., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О., 

Клімчук А.С. 

ВИРІШИЛИ: 

Виїхати на місцевість для більш детального ознайомлення з ситуацією. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

 

Голова постійної комісії                                                             А.С. Клімчук  

 

Секретар постійної комісії                                                         Ю.В. Федчук  


