
 
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 
 

«16» вересня 2021 року     м.  Рожище                             № 11 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Максимюк М.М. 

Секретар постійної комісії: Басалик Л.І. 

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

 

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

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Ковальчук В.В. – депутат 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; 

Масюк В.С. – головний спеціаліст з питань освіти гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради; 

Момотюк Л.М. – завідувач КУ «Трудовий архів» Рожищенської міської ради; 

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

Рожищенської міської ради; 

Потрапелюк Н.А. – директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Рожищенської 

міської ради;   

Шварцкоп О.Ю. – директор комунальної установи "Центр соціальних служб" 

Рожищенської міської ради.                          

                                                         

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про хід підготовки закладів освіти до нового 2021-2022 навчального року. 

Інформує: Масюк В.С. – головний спеціаліст з питань освіти 

гуманітарного відділу Рожищенської міської ради. 

3. Про стан розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту на території 

громади. 

Інформує: Масюк В.С. – головний спеціаліст з питань освіти 

гуманітарного відділу Рожищенської міської ради. 

4. Про внесення змін до рішення Рожищенської міської ради від                 

26 березня 2021року № 6/18 «Про перейменування Рожищенського районного 

інклюзивно-ресурсного центру та затвердження Статуту у новій редакції». 



Інформує: Потрапелюк Н.А. – директор КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр» Рожищенської міської ради                                                         

5. Про затвердження Положення про Комунальну установу «Трудовий архів» 

Рожищенської міської ради у новій редакції. 

Інформує: Момотюк Л.М. – завідувач КУ «Трудовий архів» 

Рожищенської міської ради.     

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 26 березня 2021 року 6/14  

«Про затвердження структури та граничної  чисельності штатних одиниць 

Комунальної установи «Трудовий архів» Рожищенської міської ради». 

Інформує: Момотюк Л.М. – завідувач КУ «Трудовий архів» 

Рожищенської міської ради.    

7. Про внесення змін до рішення Рожищенської міської ради від 13.05.2021 року 

№ 7/31 «Про затвердження структури та граничної чисельності штатних 

одиниць комунальної установи  «Центр соціальних служб» Рожищенської 

міської ради». 

Інформує: Шварцкоп О.Ю. – директор комунальної установи 

"Центр соціальних служб" Рожищенської міської ради.                          

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2020 №1/8 «Про 

затвердження структури, загальної чисельності працівників апарату 

Рожищенської міської  ради та її виконавчого комітету, інших її виконавчих 

органів». 

Інформує: Кльоц Л.М. – провідний спеціаліст з питань 

кадрової роботи загального відділу Рожищенської міської 

ради.                    

9. Про затвердження зразків знаків розпізнавання, форменого одягу і норм 

забезпечення речовим майном старшого інспектора Рожищенської міської 

ради. 

Інформує: Кльоц Л.М. – провідний спеціаліст з питань 

кадрової роботи загального відділу Рожищенської міської 

ради.   

10. Про затвердження Програми фінансової підтримки в наданні послуг з 

медичних оглядів призовників, допризовників та військовозобов'язаних, що 

надаються комунальним підприємством "Рожищенська багатопрофільна 

лікарня" Рожищенської міської ради на 2021 рік.  

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

11. Про затвердження Статуту Рожищенської територіальної громади. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради.  

12. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Рожище» 

(посмертно). 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради.  

13. Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення 

(громадських слухань) кандидатури старости у Рожищенській територіальній 

громаді. 



Інформує: Лазарук О.В. – головний спеціаліст-юрисконсульт 

юридичного відділу Рожищенської міської ради.  

14. Різне. 

14.1. Про масове скорочення працівників в комунальному підприємстві 

"Рожищенська багатопрофільна лікарня" Рожищенської міської ради та надання 

медичних послуг населенню після оптимізації структури даного медичного 

закладу. 

 

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 хід підготовки закладів освіти до нового 2021-2022 навчального року. 

Інформує: головний спеціаліст з питань освіти гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Масюк В.С. (довідка додається). 

В обговоренні взяли участь: Максимюк М.М., Куденчук В.М., Нечипорук 

О.М., Басалик Л.І., Ковальчук В.В., Зінгель Н.В., Лясковський С.Ю. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань освіти гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Масюка В.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати гуманітарному відділу Рожищенської міської ради 

передбачити кошти на: 

- придбання медикаментів для закладів загальної середньої освіти; 

- придбання посуду для їдалень навчальних закладів (тарілки,стакани); 

- придбання крейди для навчальних закладів. 

При формуванні бюджету на 2022 рік передбачити кошти:  

- на придбання котла КЗЗСО «Рожищенський ліцей №1» та насосів; 

- на ремонт туалетів, каналізації, капітальний ремонт роздягалок для хлопчиків 

та дівчаток у КОЗЗСО  «Переспівський ліцей». 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про стан розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту на території 

громади. 

Інформує: головний спеціаліст з питань освіти гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Масюк В.С. (довідка додається). 

В обговоренні даного питання взяли участь: Максимюк М.М., Куденчук 

В.М., Нечипорук О.М., Басалик Л.І., Ковальчук В.В., Зінгель Н.В., Лясковський 

С.Ю. 

Максимюк М.М. – голова постійної комісії також проінформував присутніх про 

прийняте рішення виконачого комітету про закриття з 01.09.2021 року 

відділення з тенісу настільного у комунальному закладі «Рожищенська дитячо-

юнацька спортивна школа».    



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань освіти гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Масюка В.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати гуманітарному відділу Рожищенської міської ради при 

формуванні бюджету на 2022 рік передбачити кошти:  

- на бензин для косіння трави на спортивних майданчиках та прилеглих 

територіях навчальних закладів; 

- на закупівлю м'ячів в достатній кількості на заклади загальної середньої 

освіти, а також іншого спортивного інвентаря: скакалок, обручів, гімнастичних 

палиць та ін. 

3. З метою надання роз’яснення щодо причин закриття відділення з тенісу 

настільного у комунальному закладі «Рожищенська дитячо-юнацька спортивна 

школа» запросити на наступне засідання постійної комісії директора КЗ 

«Рожищенська дитячо-юнацька спортивна школа» Рожищенської міської ради 

Приходька С.В. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін до рішення Рожищенської міської ради від                 

26 березня 2021року № 6/18 «Про перейменування Рожищенського районного 

інклюзивно-ресурсного центру та затвердження Статуту у новій редакції». 

Інформує: директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Рожищенської міської 

ради Потрапелюк Н.А. (проект рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: Куденчук В.М. – депутат міської ради запропонував внести зміни 

до Положення про проведення конкурсу на посаду директора КУ "Інклюзивно-

ресурсний центр", а саме: 

          - у пункті 16 замінити речення "Головою конкурсної комісії є начальник 

гуманітарного відділу Рожищенської міської ради" на "Голова конкурсної 

комісії обирається з числа членів конкурсної комісії"; 

- у пункті 17 замінити речення "Рішення Комісії приймається більшістю 

голосів, присутніх на засіданні" на "Рішення Комісії приймається більшістю 

голосів від загального складу членів конкурсної комісії".  

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Рожищенської 

міської ради Потрапелюк Н.А. взяти до відома. 

2. Внести зміни в проект рішення, а саме:           

- у пункті 16 Положення про проведення конкурсу на посаду директора КУ 

"Інклюзивно-ресурсний центр", замінити речення "Головою конкурсної комісії 

є начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради" на "Голова 

конкурсної комісії обирається з числа членів конкурсної комісії"; 

- у пункті 17 Положення про проведення конкурсу на посаду директора КУ 

"Інклюзивно-ресурсний центр", замінити речення "Рішення Комісії 

приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні" на "Рішення Комісії 

приймається більшістю голосів від загального складу членів конкурсної 

комісії".  



Голосування за подану пропозицію: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення зі 

змінами на черговому засіданні. 

Голосування зі змінами вцілому: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження Положення про Комунальну установу «Трудовий архів» 

Рожищенської міської ради у новій редакції. 

Інформує: завідувач КУ «Трудовий архів» Рожищенської міської ради 

Момотюк Л.М. (проект рішення додається). 

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

Нечипорук О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію завідувача КУ «Трудовий архів» Рожищенської міської ради 

Момотюк Л.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та 

затвердити Положення про Комунальну установу «Трудовий архів» 

Рожищенської міської ради у новій редакції на одинадцятій черговій сесії 

восьмого скликання. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 26 березня 2021 року 6/14  

«Про затвердження структури та граничної чисельності штатних одиниць 

Комунальної установи «Трудовий архів» Рожищенської міської ради». 

Інформує: завідувач КУ «Трудовий архів» Рожищенської міської ради 

Момотюк Л.М. (проект рішення додається). 

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

Нечипорук О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію завідувача КУ «Трудовий архів» Рожищенської міської ради 

Момотюк Л.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та внести 

зміни до структури та граничної чисельності штатних одиниць КУ "Трудовий 

архів" на одинадцятій черговій сесії восьмого скликання. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про внесення змін до рішення Рожищенської міської ради від 13.05.2021 року 

№ 7/31 «Про затвердження структури та граничної чисельності штатних 

одиниць комунальної установи  «Центр соціальних служб» Рожищенської 

міської ради». 

Інформує: директор комунальної установи "Центр соціальних служб" 

Рожищенської міської ради Шварцкоп О.Ю. (проект рішення додається). 



В обговоренні взяли участь: Максимюк М.М., Куденчук В.М., Нечипорук 

О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію директора комунальної установи "Центр соціальних служб" 

Рожищенської міської ради Шварцкопа О.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та внести 

зміни до структури та граничної чисельності штатних одиниць КУ "Трудовий 

архів" на одинадцятій черговій сесії восьмого скликання. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2020 №1/8 «Про 

затвердження структури, загальної чисельності працівників апарату 

Рожищенської міської  ради та її виконавчого комітету, інших її виконавчих 

органів». 

Інформує: провідний спеціаліст з питань кадрової роботи загального відділу 

Рожищенської міської ради Кльоц Л.М. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Максимюк М.М., Куденчук В.М., Нечипорук 

О.М., Басалик Л.І., Ковальчук В.В., Зінгель Н.В., Лясковський С.Ю. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста з питань кадрової роботи загального 

відділу Рожищенської міської ради Кльоц Л.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення на черговому 

засіданні про внесення змін до структури, загальної чисельності працівників 

апарату Рожищенської міської ради та її виконавчого комітету, інших її 

виконавчих органів. 

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

голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята). 

В обговоренні взяли участь: Максимюк М.М., Куденчук В.М., Нечипорук 

О.М., Басалик Л.І. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста з питань кадрової роботи загального 

відділу Рожищенської міської ради Кльоц Л.М. взяти до відома. 

2. Винести дане питання на розгляд одинадцятої чергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо внесення змін до структури, загальної чисельності 

працівників апарату Рожищенської міської  ради та її виконавчого комітету, 

інших її виконавчих органів, так як вбачають недоцільність введення 

додаткової 1 штатної одиниці - "Бухгалтер" в Гуманітарний відділ, а також 

недоцільність утворення нового відділу мобілізаційної роботи, цивільного 

захисту, військового обліку та охорони праці. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження зразків знаків розпізнавання, форменого одягу і норм 

забезпечення речовим майном старшого інспектора Рожищенської міської 

ради. 



Інформує: провідний спеціаліст з питань кадрової роботи загального відділу 

Рожищенської міської ради Кльоц Л.М. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Максимюк М.М., Куденчук В.М., Нечипорук 

О.М., Басалик Л.І. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста з питань кадрової роботи загального 

відділу Рожищенської міської ради Кльоц Л.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та 

затвердити зразки знаків розпізнавання, форменого одягу і норм забезпечення 

речовим майном старшого інспектора Рожищенської міської ради. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження Програми фінансової підтримки в наданні послуг з 

медичних оглядів призовників, допризовників та військовозобов'язаних, що 

надаються комунальним підприємством "Рожищенська багатопрофільна 

лікарня" Рожищенської міської ради 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., Куденчук В.М., Нечипорук 

О.М., Басалик Л.І. 

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 даний проект рішення та 

затвердити Програму фінансової підтримки в наданні послуг з медичних 

оглядів призовників, допризовників та військовозобов'язаних, що надаються 

комунальним підприємством "Рожищенська багатопрофільна лікарня" 

Рожищенської міської ради на 2021 рік.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про затвердження Статуту Рожищенської територіальної громади. 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

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

В обговоренні взяли участь: Максимюк М.М., Куденчук В.М., Нечипорук 

О.М., Басалик Л.І. 

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 даний проект рішення та 

затвердити Статут Рожищенської територіальної громади. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Рожище» (посмертно). 



Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

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

В обговоренні взяли участь: 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 даний проект рішення та 

присвоїти звання «Почесний громадянин міста Рожище» (посмертно). 

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

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення 

(громадських слухань) кандидатури старости у Рожищенській територіальній 

громаді. 

Інформує: головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Лазарук О.В. (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Лазарук О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та 

затвердити Порядок проведення громадського обговорення (громадських 

слухань) кандидатури старости у Рожищенській територіальній громаді. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

14. Різне. 

14.1. Про масове скорочення працівників в комунальному підприємстві 

"Рожищенська багатопрофільна лікарня" Рожищенської міської ради та надання 

медичних послуг населенню після оптимізації структури даного медичного 

закладу. 

Інформує: Куденчук В.М. – депутат міської ради підняв питання про масове 

звільнення працівників в комунальному підприємстві "Рожищенська 

багатопрофільна лікарня" Рожищенської міської ради.                                                                 

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

Ковальчук В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

По даному питанню заслухати директора комунального підприємства 

"Рожищенська багатопрофільна лікарня" Рожищенської міської ради Редзія 

В.С. на засіданні одинадцятої чергової сесії при розгляді питання "Різне".                                                                 

 

 

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 

 
 

«16» вересня 2021 року м. Рожище                              № 11/1 

 

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 
 

«16» вересня 2021 року м. Рожище                              № 11/2 

 

Про хід підготовки закладів освіти до 

нового 2021-2022 навчального року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань 

освіти гуманітарного відділу Рожищенської міської ради Масюка В.С., постійна 

комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань освіти гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Масюка В.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати гуманітарному відділу Рожищенської міської ради 

передбачити кошти на: 

- придбання медикаментів для закладів загальної середньої освіти; 

- придбання посуду для їдалень навчальних закладів (тарілки,стакани); 

- придбання крейди для навчальних закладів. 

При формуванні бюджету на 2022 рік передбачити кошти:  

- на придбання котла КЗЗСО «Рожищенський ліцей №1» та насосів; 

- на ремонт туалетів, каналізації, капітальний ремонт роздягалок для хлопчиків 

та дівчаток у КОЗЗСО  «Переспівський ліцей». 

 

 

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 
 

«16» вересня 2021 року м. Рожище                              № 11/3 

 

Про стан розвитку олімпійських та 

неолімпійських видів спорту на території громади 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань 

освіти гуманітарного відділу Рожищенської міської ради Масюка В.С, постійна 

комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань освіти гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Масюка В.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати гуманітарному відділу Рожищенської міської ради при 

формуванні бюджету на 2022 рік передбачити кошти:  

- на бензин для косіння трави на спортивних майданчиках та прилеглих 

територіях навчальних закладів; 

- на закупівлю м'ячів в достатній кількості на заклади загальної середньої 

освіти, а також іншого спортивного інвентаря: скакалок, обручів, гімнастичних 

палиць та ін. 

3. З метою надання роз’яснення щодо причин закриття відділення з тенісу 

настільного у комунальному закладі «Рожищенська дитячо-юнацька спортивна 

школа» запросити на наступне засідання постійної комісії директора КЗ 

«Рожищенська дитячо-юнацька спортивна школа» Рожищенської міської ради 

Приходька С.В. 

 

 

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 
 

«16» вересня 2021 року м. Рожище                              № 11/4 

 

Про внесення змін до рішення Рожищенської 

міської ради від                 26 березня 2021року 

№ 6/18 «Про перейменування Рожищенського 

районного інклюзивно-ресурсного центру та 

затвердження Статуту у новій редакції» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр» Рожищенської міської ради Потрапелюк Н.А., постійна 

комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Рожищенської 

міської ради Потрапелюк Н.А. взяти до відома. 

2. Внести зміни в проект рішення, а саме:           

- у пункті 16 Положення про проведення конкурсу на посаду директора КУ 

"Інклюзивно-ресурсний центр", замінити речення "Головою конкурсної комісії 

є начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради" на "Голова 

конкурсної комісії обирається з числа членів конкурсної комісії"; 

- у пункті 17 Положення про проведення конкурсу на посаду директора КУ 

"Інклюзивно-ресурсний центр", замінити речення "Рішення Комісії 

приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні" на "Рішення Комісії 

приймається більшістю голосів від загального складу членів конкурсної 

комісії".  

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення зі 

змінами на черговому 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 
 

«16» вересня 2021 року м. Рожище                              № 11/5 

 

Про затвердження Положення про Комунальну 

установу «Трудовий архів» Рожищенської 

міської ради у новій редакції 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача КУ «Трудовий архів» 

Рожищенської міської ради Момотюк Л.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію завідувача КУ «Трудовий архів» Рожищенської міської ради 

Момотюк Л.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та 

затвердити Положення про Комунальну установу «Трудовий архів» 

Рожищенської міської ради у новій редакції на одинадцятій черговій сесії 

восьмого скликання. 

 

 

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 
 

«16» вересня 2021 року м. Рожище                              № 11/6 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 26 

березня 2021 року 6/14  «Про затвердження 

структури та граничної чисельності штатних 

одиниць Комунальної установи «Трудовий архів» 

Рожищенської міської ради» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача КУ «Трудовий архів» 

Рожищенської міської ради Момотюк Л.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію завідувача КУ «Трудовий архів» Рожищенської міської ради 

Момотюк Л.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та внести 

зміни до структури та граничної чисельності штатних одиниць КУ "Трудовий 

архів" на одинадцятій черговій сесії восьмого скликання. 

 

 

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 
 

«16» вересня 2021 року м. Рожище                              № 11/7 

 

Про внесення змін до рішення Рожищенської міської 

ради від 13.05.2021 року № 7/31 «Про затвердження 

структури та граничної чисельності штатних 

одиниць комунальної установи  «Центр соціальних 

служб» Рожищенської міської ради» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора комунальної установи 

"Центр соціальних служб" Рожищенської міської ради Шварцкопа О.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора комунальної установи "Центр соціальних служб" 

Рожищенської міської ради Шварцкопа О.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та внести 

зміни до структури та граничної чисельності штатних одиниць КУ "Трудовий 

архів" на одинадцятій черговій сесії восьмого скликання. 

 

 

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 
 

«16» вересня 2021 року м. Рожище                              № 11/8 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 

10.12.2020 №1/8 «Про затвердження структури, 

загальної чисельності працівників апарату 

Рожищенської міської  ради та її виконавчого 

комітету, інших її виконавчих органів» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію провідного спеціаліста з питань 

кадрової роботи загального відділу Рожищенської міської ради Кльоц Л.М., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію провідного спеціаліста з питань кадрової роботи загального 

відділу Рожищенської міської ради Кльоц Л.М. взяти до відома. 

2. Винести дане питання на розгляд одинадцятої чергової сесії міської ради без 

рекомендації комісії щодо внесення змін до структури, загальної чисельності 

працівників апарату Рожищенської міської  ради та її виконавчого комітету, 

інших її виконавчих органів, так як вбачають недоцільність введення 

додаткової 1 штатної одиниці - "Бухгалтер" в Гуманітарний відділ, а також 

недоцільність утворення нового відділу мобілізаційної роботи, цивільного 

захисту, військового обліку та охорони праці. 

 

 

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 
 

«16» вересня 2021 року м. Рожище                              № 11/9 

 

Про затвердження зразків знаків 

розпізнавання, форменого одягу і норм 

забезпечення речовим майном старшого 

інспектора Рожищенської міської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію провідного спеціаліста з питань 

кадрової роботи загального відділу Рожищенської міської ради Кльоц Л.М., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію провідного спеціаліста з питань кадрової роботи загального 

відділу Рожищенської міської ради Кльоц Л.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та 

затвердити зразки знаків розпізнавання, форменого одягу і норм забезпечення 

речовим майном старшого інспектора Рожищенської міської ради. 

 

 

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 
 

«16» вересня 2021 року м. Рожище                           № 11/10 

 

Про затвердження Програми фінансової 

підтримки в наданні послуг з медичних 

оглядів призовників, допризовників та 

військовозобов'язаних, що надаються 

комунальним підприємством "Рожищенська 

багатопрофільна лікарня" Рожищенської 

міської ради 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 даний проект рішення та 

затвердити Програму фінансової підтримки в наданні послуг з медичних 

оглядів призовників, допризовників та військовозобов'язаних, що надаються 

комунальним підприємством "Рожищенська багатопрофільна лікарня" 

Рожищенської міської ради на 2021 рік.  

 

 

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 
 

«16» вересня 2021 року м. Рожище                           № 11/11 

 

Про затвердження Статуту Рожищенської 

територіальної громади 

 

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 даний проект рішення та 

затвердити Статут Рожищенської територіальної громади. 

 

 

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 
 

«16» вересня 2021 року м. Рожище                           № 11/12 

 

Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Рожище» (посмертно) 

 

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 даний проект рішення та 

присвоїти звання «Почесний громадянин міста Рожище» (посмертно). 

 

 

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 
 

«16» вересня 2021 року м. Рожище                           № 11/13 

 

Про затвердження Порядку 

проведення громадського обговорення 

(громадських слухань) кандидатури старости 

у Рожищенській територіальній громаді 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста-

юрисконсульта юридичного відділу Рожищенської міської ради Лазарук О.В., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Лазарук О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та 

затвердити Порядок проведення громадського обговорення (громадських 

слухань) кандидатури старости у Рожищенській територіальній громаді. 

 

 

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 
 

«16» вересня 2021 року м. Рожище                        № 11/14.1 

 

Різне. 

Про масове скорочення працівників 

в комунальному підприємстві 

"Рожищенська багатопрофільна 

лікарня" Рожищенської міської ради 

та надання медичних послуг 

населенню після оптимізації 

структури даного медичного закладу 

 

Обговоривши питання про масове звільнення працівників в комунальному 

підприємстві "Рожищенська багатопрофільна лікарня" Рожищенської міської 

ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

По даному питанню заслухати директора комунального підприємства 

"Рожищенська багатопрофільна лікарня" Рожищенської міської ради Редзія 

В.С. на засіданні одинадцятої чергової сесії при розгляді питання "Різне".                                                                 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк 

   

 

 


