
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій  
 
 

«16»  серпня 2021 року     м. Рожище                                 № 12 

 

 

Присутні та запрошені: 

голова постійної комісії – Безверхий В.В. 

заступник голови постійної комісії - Ковальчук В.В. 

секретар постійної комісії - Кучірка О.В. 

Члени комісії: Гайворонська І.М., Літушко А.А. 

 

Величко Т.В. – заступник директора комунального підприємства "Рожищенська 

багатопрофільна лікарня" Рожищенської міської ради; 

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

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Іщук О.В. – директор Підприємства житлово-комунального господарства 

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; 

Міщук Ю.І. – начальник комунального підприємства «Дільниця благоустрою 

Рожищенської міської ради»;     

Поліщук В.А. – Рожищенський міський голова; 

Поліщук В.О. – перший заступник міського голови; 

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

Чернецька Н.І. – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії гуманітарного 

відділу Рожищенської міської ради; 

 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про підсумки виконання бюджету Рожищенської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року. 



Інформує: Попова І.С. – начальник фінансового відділу Рожищенської 

міської ради. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Про внесення змін до Програми покращення функціонування Центру 

обслуговування платників Рожищенської ДПІ Головного управління ДПС у 

Волинській області на 2021-2023 роки. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради. 

6. Про внесення змін до Програми профілактики правопорушень та злочинів в 

Рожищенській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.07.2019 року № 46/4 «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на 2020 рік». 

Інформує: Демчук М.В. – начальник юридичного відділу 

                    Рожищенської міської ради.  

10. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період. 

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

11. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: голова постійної комісії Безверхий В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про підсумки виконання бюджету Рожищенської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року. 



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

(проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Кучірка О.В., Поліщук В.А., Лясковський С.Ю., 

Ковальчук В.В., Гайворонська І.М. , Безверхий В.В., Іщук О.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Рожищенської міської ради Попової 

І.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та затвердити звіт про виконання  бюджету Рожищенської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. 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: Гайворонська І.М., Величко Т.В., Поліщук В.А., 

Ковальчук В.В., Поліщук В.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Внести зміни до проекту рішення, а саме: доповнити пункт 2 проекту рішення 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій.               

Голосування за подану пропозицію: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 1 

(Безверхий В.В.), «не голосував» - 0. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні. 

Голосування зі змінами вцілому: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. 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: Поліщук В.А., Кучірка О.В., Гайворонська І.М., Літ 

ушко А.А., Безверхий В.В., Попова І.С., Ковальчук В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Внести зміни до проекту рішення, а саме  

1) в додаток до Програми включити:  

29.08. - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України; 



Голосування за подану пропозицію: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

        2) доповнити пункт 2 проекту рішення Контроль за виконанням даного 

рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій.               

Голосування за подану пропозицію: «за» - 4, «проти» - 1 (Безверхий В.В.), 

«утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні. 

Голосування зі змінами вцілому: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про внесення змін до Програми покращення функціонування Центру 

обслуговування платників Рожищенської ДПІ Головного управління ДПС у 

Волинській області на 2021-2023 роки. 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

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

В обговоренні взяли участь: Кучірка О.В., Ковальчук В.В., 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 даний проект рішення на 

позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про внесення змін до Програми профілактики правопорушень та злочинів в 

Рожищенській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки. 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

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

В обговоренні взяли участь: Поліщук В.А., Ковальчук В.В., Ісаков І.Г., 

Гайворонська І.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 на 

позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

7. 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: Поліщук В.А., Ковальчук В.В., Літушко А.А., 

Гайворонська В.В., Безверхий В.В., Кучірка О.В. 

ВИРІШИЛИ: 



1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Внести зміни до проекту рішення, а саме: доповнити пункт 2 проекту рішення 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій.               

Голосування за подану пропозицію: «за» - 4, «проти» - 1 (Безверхий В.В.), 

«утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні. 

Голосування зі змінами вцілому: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. 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 додається). 

В обговоренні взяли участь: Кучірка О.В., Поліщук В.А., Ковальчук В.В., 

Гайворонська І.М. , Безверхий В.В., Літ ушко А.А., Іщук О.В., Міщук Ю.І. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Рожищенської міської ради Попової 

І.С. взяти до відома. 

2. Внести зміни до проекту рішення, а саме, у пункті 1) Головному розпоряднику 

коштів Рожищенській міській раді збільшити кошторисні призначення на суму 

377 200 гривень, 

 підпункт - по КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» збільшити кошторисні призначення за рахунок коштів 

переданих з загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) у сумі 

40 000 гривень, в тому числі по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (для придбання лічильника обліку тепла д.50мм в 

кількості 1 шт) (лист від 30.06.2021 року № 71) замінити на:  

- по КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» збільшити кошторисні призначення за рахунок коштів 

переданих з загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) у сумі 56 

535 гривень, в тому числі по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (для придбання лічильника обліку тепла  в кількості 1 

шт на суму 40 000 гривень  та придбання ковша шириною  350 мм до екскаватора- 

навантажувача марки  MST M542Plus в кількості 1 шт на суму 16 535 гривень) 

(лист від 30.06.2021 року № 71, лист  від 16.08.2021 року № 98).  

Голосування за подану пропозицію: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні та внести зміни до рішення міської ради від 24 грудня 

2020 року № 3/17 «Про бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 

рік». 

Голосування зі змінами вцілому: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0. 



СЛУХАЛИ: 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.07.2019 року № 46/4 «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на 2020 рік». 

Інформує: начальник юридичного відділу Рожищенської міської ради Демчук М.В. 

(проект рішення додається). 

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

Гайворонська І.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника юридичного відділу Рожищенської міської ради Демчук 

М.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період. 

Інформує: секретар Рожищенської міської ради Зінгель Н.В. (проект рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішеня на 

позачерговому засіданні.  

Голосування: «за» - 5, «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  
 

 

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

 

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  
 

 

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

 

 
Про підсумки виконання бюджету Рожищенської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року 

 

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 даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та затвердити звіт про виконання  бюджету Рожищенської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року. 

 

                               
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  
 

 

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

 
 

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. Внести зміни до проекту рішення, а саме: доповнити пункт 2 проекту рішення 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій.               

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення зі змінами 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  
 

 

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

 

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. Внести зміни до проекту рішення, а саме  

1) в додаток до Програми включити:  

29.08. - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України; 

        2) доповнити пункт 2 проекту рішення Контроль за виконанням даного 

рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій.               

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення зі змінами 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  
 

 

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

 

Про внесення змін до Програми покращення 

функціонування Центру обслуговування платників 

Рожищенської ДПІ Головного управління ДПС у 

Волинській області на 2021-2023 роки 

 

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 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  
 

 

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

 

Про внесення змін до Програми профілактики 

правопорушень та злочинів в Рожищенській 

територіальній громаді на 2021 – 2025 роки 

 

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 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  
 

 

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

 

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. Внести зміни до проекту рішення, а саме: доповнити пункт 2 проекту рішення 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій.               

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення зі змінами 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  
 

 

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

 

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 заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Рожищенської міської ради Попової 

І.С. взяти до відома. 

2. Внести зміни до проекту рішення, а саме, у пункті 1) Головному розпоряднику 

коштів Рожищенській міській раді збільшити кошторисні призначення на суму 

377 200 гривень, 

 підпункт - по КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» збільшити кошторисні призначення за рахунок коштів 

переданих з загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) у сумі 

40 000 гривень, в тому числі по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (для придбання лічильника обліку тепла д.50мм в 

кількості 1 шт) (лист від 30.06.2021 року № 71) замінити на:  

- по КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» збільшити кошторисні призначення за рахунок коштів 

переданих з загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) у сумі 56 

535 гривень, в тому числі по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (для придбання лічильника обліку тепла  в кількості 1 

шт на суму 40 000 гривень  та придбання ковша шириною  350 мм до екскаватора- 

навантажувача марки  MST M542Plus в кількості 1 шт на суму 16 535 гривень) 

(лист від 30.06.2021 року № 71, лист  від 16.08.2021 року № 98).  

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення зі змінами на 

позачерговому засіданні та внести зміни до рішення міської ради від 24 грудня 

2020 року № 3/17 «Про бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 

рік». 

  

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  
 

 

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

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 

01.07.2019 року № 46/4 «Про встановлення ставок 

та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Демчук М.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника юридичного відділу Рожищенської міської ради Демчук 

М.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення 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  
 

 

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

 

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 даний проект рішеня на 

позачерговому засіданні.  

  

 

Голова постійної комісії                                                           В.В. Безверхий 

 

 

 

 

 

 


