
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, 

соціального захисту, здоров’я, у справах сім’ї та молоді, 

регламенту та кадрової політики 
 

«12» серпня 2021 року     м.  Рожище                             № 10 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Максимюк М.М. 

Секретар постійної комісії: Басалик Л.І. 

Члени комісії: Бондарук О.В., Куденчук В.М. 

 

Горбач С.В. – директор РД «Просвіта»; 

Демчук М.В. – начальник юридичного відділу Рожищенської міської ради;  

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Ковальчук В.В. – депутат Рожищенської міської ради; 

Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради; 

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

органів міської ради; 

Осипчук С.Ф. – директор ЦБС; 

Пєшковська О.М. – головний спеціаліст з питань культури гуманітарного 

відділу Рожищенської міської ради; 

Поліщук В.А. – міський голова; 

Поліщук В.О. – перший заступник міського голови; 

Кльоц Л.М. – провідний спеціаліст з питань кадрової роботи загального відділу  

Рожищенської міської ради. 

Переходько Т.В. – в.о. директора Рожищенського районного історико-

краєзнавчого музею  

     

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

3. Про внесення змін до Програми  відзначення державних та професійних 

свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рожищенською 

територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 

2021 рік. 



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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

4. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

5. Про затвердження Положення про гуманітарний відділ Рожищенської  

міської ради Луцького району Волинської області в новій редакції. 

Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

6. Про реорганізацію Рожищенської централізованої бібліотечної системи 

шляхом перетворення в комунальний заклад «Публічна бібліотека» 

Рожищенської міської ради. 

Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

7. Про ліквідацію Рожищенської міської бібліотеки. 

Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

8. Про ліквідацію бібліотеки-філії с. Козин. 

Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

9. Про реорганізацію закладів культури Рожищенської міської ради.  

Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

10. Про ліквідацію клубу с. Берегове. 

Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

11. Про ліквідацію клубу с. Тихотин. 

Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

12. Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: голова постійної комісії Максимюк М.М. 

ВИРІШИЛИ:  

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковський С.Ю. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Максимюк М.М., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 



1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні за погодженням бюджетної комісії. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до Програми  відзначення державних та професійних 

свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рожищенською 

територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 

2021 рік. 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковський С.Ю. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Максимюк М.М., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні за погодженням бюджетної комісії. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковський С.Ю. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Ковальчук В.В., Басалик Л.І., Максимюк М.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні за погодженням бюджетної комісії. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження Положення про гуманітарний відділ Рожищенської  

міської ради Луцького району Волинської області в новій редакції. 

Інформує: начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради  Кузава 

І.Б. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь:  

Лясковський С.Ю., Басалик Л.І., Максимюк М.М., Куденчук В.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо затвердження Положення про гуманітарний відділ 



Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області в новій 

редакції, так як думки членів постійної комісії розділилися. 

 

 

 

Голосування: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 1 (Куденчук В.М.), «не 

голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про реорганізацію Рожищенської централізованої бібліотечної системи 

шляхом перетворення в комунальний заклад «Публічна бібліотека» 

Рожищенської міської ради. 

Інформує: начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради  Кузава 

І.Б. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Осипчук С.Ф., Максимюк М.М., Куденчук В.М., 

Ковальчук В.В., Басалик Л.І., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Внести зміни до проекту рішення, а саме ввести в структуру комунального 

закладу «Публічна бібліотека» Рожищенської міської ради посаду Художник-

оформлювач в кількості 0,5 штатної одиниці. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення зі 

змінами на позачерговому засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про ліквідацію Рожищенської міської бібліотеки. 

Інформує: начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради  Кузава 

І.Б. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Осипчук С.Ф., Максимюк М.М., Куденчук В.М., 

Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про ліквідацію бібліотеки-філії с. Козин. 

Інформує: начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради  Кузава 

І.Б. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Осипчук С.Ф., Максимюк М.М., Куденчук В.М., 

Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 



1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про реорганізацію закладів культури Рожищенської міської ради. 

Інформує: начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради  Кузава 

І.Б. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Горбач С.В., Пашковська О.М.. Максимюк М.М., 

Куденчук В.М., Поліщук В.А., Басалик Л.І. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Внести зміни до проекту рішення, а саме в додатку 1 Структура 

комунального закладу "Центр культурних послуг" Рожищенської міської ради  

1) об'єднати посади Методист по клубній роботі та Методист по народній 

творчості в одну посаду  - Методист по клубній роботі та народній творчості. 

2) замінити посаду Керівник аматорського молодіжного фольклорного гурту на 

посаду Керівник  аматорського фольклорного гурту. 

3) посада Керівник вокального ансамблю  - замінити кількість штатних одиниць 

з 1 шт. од. на 2 шт.од. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення зі 

змінами на позачерговому засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про ліквідацію клубу с. Берегове. 

Інформує: начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради  Кузава 

І.Б. (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про ліквідацію клубу с. Тихотин. 

Інформує: начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради  Кузава 

І.Б. (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні. 



Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

 

Голова постійної комісії                                                             М.М. Максимюк 

 

Секретар постійної комісії                                                         Л.І. Басалик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 

 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                              № 10/1 

 

Про порядок денний  

засідання постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Максимюка М.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                              № 10/2 

 

Про внесення змін до Програми підтримки та 

розвитку вторинної медичної допомоги на території 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні за погодженням бюджетної комісії. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                              № 10/3 

 

Про внесення змін до Програми  відзначення 

державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед Рожищенською 

територіальною громадою, здійснення 

представницьких та інших заходів на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні за погодженням бюджетної комісії. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                              № 10/4 

 

Про внесення змін до Комплексної програми 

соціального захисту населення Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні за погодженням бюджетної комісії. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                              № 10/5 

 

Про затвердження Положення про гуманітарний 

відділ Рожищенської  міської ради Луцького 

району Волинської області в новій редакції 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Кузави І.Б., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Винести дане питання на розгляд позачергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо затвердження Положення про гуманітарний відділ 

Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області в новій 

редакції, так як думки членів постійної комісії розділилися. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                              № 10/6 

 

Про реорганізацію Рожищенської централізованої 

бібліотечної системи шляхом перетворення в 

комунальний заклад «Публічна бібліотека» 

Рожищенської міської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Кузави І.Б., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Внести зміни до проекту рішення, а саме ввести в структуру комунального 

закладу «Публічна бібліотека» Рожищенської міської ради посаду Художник-

оформлювач в кількості 0,5 штатної одиниці. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення зі 

змінами на позачерговому засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                              № 10/7 

 

Про ліквідацію Рожищенської міської бібліотеки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Кузави І.Б., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                              № 10/8 

 

Про ліквідацію бібліотеки-філії с. Козин 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Кузави І.Б., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                              № 10/9 

 

Про реорганізацію закладів культури 

Рожищенської міської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Кузави І.Б., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Внести зміни до проекту рішення, а саме в додатку 1 Структура 

комунального закладу "Центр культурних послуг" Рожищенської міської ради  

1) об'єднати посади Методист по клубній роботі та Методист по народній 

творчості в одну посаду  - Методист по клубній роботі та народній творчості. 

2) замінити посаду Керівник аматорського молодіжного фольклорного гурту на 

посаду Керівник  аматорського фольклорного гурту. 

3) посада Керівник вокального ансамблю  - замінити кількість штатних одиниць 

з 1 шт. од. на 2 шт.од. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення зі 

змінами на позачерговому засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                           № 10/10 

 

Про ліквідацію клубу с. Берегове 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Кузави І.Б., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«12» серпня 2021 року м. Рожище                           № 10/11 

 

Про ліквідацію клубу с. Тихотин 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Кузави І.Б., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк 

 

 

 


