
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності та 

етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, 

земельних відносин, екології, природокористування, охорони 

пам’яток та історичного середовища 
 

«23» вересня 2021 року     м.  Рожище                  № 13 

 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Клімчук А.С. 

заступник голови постійної комісії – Алієва Л.Є. 

члени комісії: Карпюк Т.О., Патлашинський Р.Я., Шварцкоп В.В. 

 

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

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

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

органів міської ради; 

Тарасюк Т.М. – юрист КНП «Рожищенський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Рожищенської міської ради.  

 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про обрання секретаря 13-го засідання постійної комісії. 

Інформує: Клімчук А.С. –  заступник голови постійної комісії. 

2. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

3. Про клопотання депутатської фракції політичної партії «Європейська 

Солідарність» щодо розгляду звернення депутатів Рожищенської міської ради 

до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо недопущення підвищення тарифів для населення. 

Інформує: Патлашинський Р.Я. – депутат Рожищенської міської 

ради, член депутатської фракції політичної партії «Європейська 

Солідарність». 

4. Про клопотання депутатської фракції політичної партії «Європейська 

Солідарність» щодо розгляду звернення депутатів Рожищенської міської ради 

до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 

щодо необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році. 



Інформує: Патлашинський Р.Я. – депутат Рожищенської міської 

ради, член депутатської фракції політичної партії «Європейська 

Солідарність». 

5. Про звернення депутатів Рожищенської міської ради восьмого скликання до 

Луцької районної ради Волинської області щодо передачі приміщень 

колишнього Рожищенського районного військового комісаріату. 

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

СЛУХАЛИ: 

1. Про обрання секретаря 13-го засідання постійної комісії. 

Інформує: Клімчук А.С. – голова постійної комісії, яка проінформував 

присутніх щодо необхідності обрання секретаря 13-го засідання постійної 

комісії у зв’язку із відсутністю секретаря постійної комісії Федчук Юлії 

Володимирівни та запропонувала обрати секретарем 13-го засідання постійної 

комісії –  Карпюк Тетяну Олександрівну. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії Клімчук А.С. взяти до відома. 

2. Обрати секретарем 13-го засідання постійної комісії Карпюк Тетяну 

Олександрівну. 

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

 

2. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Клімчук А.С. - голова постійної комісії (інформація додається). 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3 Про клопотання депутатської фракції політичної партії «Європейська 

Солідарність» щодо розгляду звернення депутатів Рожищенської міської ради 

до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо недопущення підвищення тарифів для населення. 

Інформує: Патлашинський Р.Я. – депутат Рожищенської міської ради, член 

депутатської фракції політичної партії «Європейська Солідарність». 

(інформація додається). 

Виступила: Шварцкоп В.В. – депутатка міської ради, яка повідомила, що  

Кабінет Міністрів ухвалив рішення (постанова № 859 від 11.08.2021р.) знизити 

тариф на електроенергію для населення до 1,44 грн/кВт за умови споживання 

до 250 кВт-год на місяць. Тариф на електроенергію у 1,44 грн/кВт-год діятиме з 

1 жовтня до 30 квітня 2022 року.  

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Шварцкоп В.В., Лясковський 

С.Ю., Карпюк Т.О., Алієва Л.Є. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 



2. Рекомендувати депутатській фракції політичної партії «Європейська 

Солідарність» доопрацювати тест звернення і направити його на розгляд  

наступного засідання постійної комісії.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про клопотання депутатської фракції політичної партії «Європейська 

Солідарність» щодо розгляду звернення депутатів Рожищенської міської ради 

до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 

щодо необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році. 

Інформує: Патлашинський Р.Я. – депутат Рожищенської міської ради, член 

депутатської фракції політичної партії «Європейська Солідарність» (інформація 

додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Шварцкоп В.В., Лясковський С.Ю. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради, члена депутатської фракції 

політичної партії «Європейська Солідарність» Патлашинського Р.Я. взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити текст звернення 

на черговому засіданні та направити його до Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про звернення депутатів Рожищенської міської ради восьмого скликання до 

Луцької районної ради Волинської області щодо передачі приміщень 

колишнього Рожищенського районного військового комісаріату. 

Інформує: Клімчук А.С. – голова постійної комісії (інформація додається). 

В обговоренні взяли участь: Клімчук А.С., Шварцкоп В.В., Алієва Л.Є., 

Карпюк Т.О., Лясковський С.Ю., Зінгель Н.В., Демчук М.В., Тарасюк Т.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії Клімчук А.С.взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити текст звернення 

на позачерговому засіданні та направити його до Луцької районної ради та 

Волинської обласної прокуратури. 

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

 

 

Голова постійної комісії                                                             А.С. Клімчук  

 

Секретар постійної комісії                                                         Т.О. Карпюк  
 

 

 

 

 



 
 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 

 
 

«23» вересня 2021 року м. Рожище                № 13/1 

 

Про обрання секретаря 13-го 

засідання постійної комісії 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Клімчук А.С., постійна комісія  

 ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію голови постійної комісії Клімчук А.С. взяти до відома. 

2. Обрати секретарем 13-го засідання постійної комісії Карпюк Тетяну 

Олександрівну. 
 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«23» вересня 2021 року м. Рожище                 № 13/2 

 

Про порядок денний засідання постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Клімчук А.С., постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 

Схвалити порядок денний постійної комісії.  

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«23» вересня 2021 року м. Рожище                № 13/3 

 

Про клопотання депутатської фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність» щодо розгляду звернення 

депутатів Рожищенської міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо недопущення підвищення тарифів для 

населення. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата Рожищенської міської 

ради, члена депутатської фракції політичної партії «Європейська Солідарність»  

Патлашинського Р.Я.,  депутатки міської ради Шварцкоп В.В., яка 

проінформувала, що  Кабінет Міністрів ухвалив рішення (постанова № 859 від 

11.08.2021р.) знизити тариф на електроенергію для населення до 1,44 грн/кВт за 

умови споживання до 250 кВт-год на місяць, який діятиме з 1 жовтня до 30 

квітня 2022 року, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати депутатській фракції політичної партії «Європейська 

Солідарність» доопрацювати тест звернення і направити його на розгляд  

наступного засідання постійної комісії.  

 

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 

 

 

 

 
 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«23» вересня 2021 року м. Рожище                № 13/4 

 
 

Про клопотання депутатської фракції політичної 

партії «Європейська Солідарність» щодо розгляду 

звернення депутатів Рожищенської міської ради 

до Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України щодо 

необхідності підвищення пенсій і виплати 

додаткової пенсії у 2021 році. 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата Рожищенської міської 

ради, члена депутатської фракції політичної партії «Європейська Солідарність»  

Патлашинського Р.Я., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради, члена депутатської 

фракції політичної партії «Європейська Солідарність» Патлашинського Р.Я. 

взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити текст 

звернення на черговому засіданні та направити його до Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«23» вересня 2021 року м. Рожище                № 13/5 

 
 

Про звернення депутатів Рожищенської міської ради 

восьмого скликання до Луцької районної ради 

Волинської області щодо передачі приміщень 

колишнього Рожищенського районного військового 

комісаріату. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Клімчук А.С., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію голови постійної комісії Клімчук А.С.взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити текст 

звернення на позачерговому засіданні та направити його до Луцької районної 

ради та Волинської обласної прокуратури.   

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С. Клімчук  
 


