
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій  
 

«09» липня 2021 року     м. Рожище                                 № 11 

 

Присутні та запрошені: 

голова постійної комісії – Безверхий В.В. 

заступник голови постійної комісії - Ковальчук В.В. 

секретар постійної комісії - Кучірка О.В. 

Члени комісії: Літушко А.А. 

 

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

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

Рожищенської міської ради; 

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

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

Рожищенської міської ради; 

Лясковський С.Ю. – заступник Рожищенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради; 

Поліщук В.О. – перший заступник міського голови; 

Попова І.С. – начальник фінансового відділу Рожищенської міської ради; 

Чернецька Н.І. – головний бухгалтер гуманітарного відділу Рожищенської міської 

ради. 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Безверхий В.В. – голова постійної комісії. 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/17 

«Про бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 рік». 

Інформує: Попова І.С. – начальник фінансового відділу 

Рожищенської міської ради. 

3. 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.                                                          

4. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період. 

Інформує: Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради. 

5. Різне. 

 



СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: голова постійної комісії Безверхий В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/17 

«Про бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу Рожищенської міської ради Попова І.С. 

(проект рішення та пояснювальна записка додається). 

В обговоренні взяли участь: Ковальчук В.В., Безверхий В.В., Кучірка О.В., 

Кузава І.Б. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Рожищенської міської ради 

Попової І.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та прийняти проект рішення «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/17 «Про 

бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 рік» на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. 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: Чернецька Н.І., Безверхий В.В., Літушко А.А., 

Кучірка О.В. 

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 "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" на позачерговому засіданні. 

Голосування: «за» - 2, «проти» - 0, «утримався» - 2 (Ковальчук В.В., Кучірка 

О.В.), «не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята) 

В обговоренні взяли участь: Чернецька Н.І., Безверхий В.В., Літушко А.А., 

Кучірка О.В., Зінгель Н.В., Кузава І.Б., 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 "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" на позачерговому засіданні. 

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

голосував» - 0. 

 (дана рекомендація не прийнята) 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період. 

Інформує: секретар Рожищенської міської ради Зінгель Н.В. 

(проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Безверхий В.В., Кучірка О.В., Попова І.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію секретаря Рожищенської міської ради Зінгель Н.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення «Про 

затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період» на 

позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. Різне. 

Про лист Луцької РДА від 02.07.2021 року № 1499/20/2-21 щодо виділення коштів 

на фінансову підтримку діяльності громадської організації "Луцька МТПО 

УТОС", клопотання Підприємства житлово-комунального господарства 

Рожищенської міської ради щодо можливості передбачити кошти на ІІ півріччя 

2021 року для забезпечення стабільної роботи водопровідно-каналізаційного та 

теплового господарства в осінньо-зимовий період та клопотання КП 

"Дубищенське житлово-комунальне господарство" щодо виділення коштів на 

капітальний ремонт покрівлі приміщення котельні смт. Дубище. 

Інформує: начальник фінансового відділу Рожищенської міської ради Попова І.С. 

(листи та клопотання додаються).  

В обговоренні взяли участь: Ковальчук В.В., Безверхий В.В., Кучірка О.В., 

Кузава І.Б. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Рожищенської міської ради 

Попової І.С. взяти до відома. 

2. Розглянути дані клопотання при внесенні змін до бюджету Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік за підсумками виконання бюджету по 9 

місяцях поточного року. 

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

 

 

Голова постійної комісії                                                                   В.В. Безверхий 

 

Секретар постійної комісії                                                               О.В. Кучірка 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій  
 

 

«09»  липня 2021 року м. Рожище                              № 11/1 

 

Про порядок денний засідання 

постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Безверхого В.В., постійна комісія  

 ВИРІШИЛА: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

                                

 

Голова постійної комісії                                                                В.В. Безверхий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій  
 

 

«09»  липня 2021 року м. Рожище                              № 11/2 

 

 
Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 

2020 року № 3/17 «Про бюджет Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу 

Рожищенської міської ради Попової І.С., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Рожищенської міської ради   

Попової І.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та прийняти проект рішення «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/17 «Про 

бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 рік» на позачерговому 

засіданні. 

 

                               
Голова постійної комісії                                                                  В.В. Безверхий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій  
 

 

«09» липня  2021 року м. Рожище                              № 11/3 

 

Про затвердження розпоряджень міського голови,  

прийнятих в міжсесійний період 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Рожищенської міської 

ради Зінгель Н.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію секретаря Рожищенської міської ради Зінгель Н.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення «Про 

затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період» на 

позачерговому засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                                           В.В. Безверхий 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій  
 

 

«09» липня  2021 року м. Рожище                              № 11/4 

 

Різне 

Про лист Луцької РДА від 02.07.2021 року № 1499/20/2-21 

щодо виділення коштів на фінансову підтримку діяльності 

громадської організації "Луцька МТПО УТОС", 

клопотання Підприємства житлово-комунального 

господарства Рожищенської міської ради щодо можливості 

передбачити кошти на ІІ півріччя 2021 року для 

забезпечення стабільної роботи водопровідно-

каналізаційного та теплового господарства в осінньо-

зимовий період та клопотання КП "Дубищенське житлово-

комунальне господарство" щодо виділення коштів на 

капітальний ремонт покрівлі приміщення котельні смт. 

Дубище 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу 

Рожищенської міської ради Попової І.С., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Рожищенської міської ради 

Попової І.С. взяти до відома. 

2. Розглянути дані клопотання при внесенні змін до бюджету Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік за підсумками виконання бюджету по 9 

місяцях поточного року. 

 

 

Голова постійної комісії                                                           В.В. Безверхий 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


