
 
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 
 

«13» грудня 2021 року     м.  Рожище                             № 14 

  9:30 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Максимюк М. М. 

Заступник голови постійної комісії: Кметюк О. М. 

Секретар постійної комісії: Басалик Л. І. 

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

 

Поліщук В. А. – міський голова Рожищенської міської ради; 

Поліщук В. О. – перший затупник міського голови Рожищенської міської ради; 

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

виконавчих органів Рожищенської міської ради; 

Зінгель Н. В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Солодуха А. В. – начальник юридичного відділу Рожищенської міської ради; 

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

Поліщук Г. Л. – директор КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Рожищенської міської ради; 

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

 

                                                     

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про стан надання медичних послуг на території Рожищенської 

територіальної громади медичними пунктами тимчасового базування. 

Інформує: Басалик Л. І. – директор КНП «Рожищенський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської 

ради. 

3. Про затвердження Положення про порядок складання та затвердження 

фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної 

власності Рожищенської територіальної громади та діють в організаційно-

правовій формі комунальних підприємств, комунальних некомерційних 

підприємств та контролю за їх виконанням. 

Інформує: Попова І. С. – начальник фінансового відділу 

Рожищенської міської ради. 



4. Про затвердження структури та граничної чисельності штатних одиниць 

комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Рожищенської міської ради. 

Інформує: Поліщук Г. Л. – директор КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Рожищенської міської ради.                         

5. Про внесення змін до рішення Рожищенської міської ради від 18 серпня 

2021 року № 10/22 «Про реорганізацію закладів культури Рожищенської 

міської ради».  

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

питань діяльності виконавчих органів Рожищенської міської ради. 

6. 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. 

7. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку первинної медичної 

допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

8. Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення 

Рожищенської територіальної громади на 2022 рік.  

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

9. Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рожищенською територіальною 

громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2022 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

10. Про затвердження Програми патріотичного виховання молоді, підготовки 

та проведення приписки і призову юнаків на строкову військову службу в 

Збройні сили України в Рожищенській територіальній громаді на 2022 рік.  

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

11. Про внесення змін до Положення про старосту Рожищенської міської ради, 

затвердженого рішенням міської ради від 10 грудня 2020 року № 1/13.  

Інформує: Солодуха А. В. – начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради. 

12. Про затвердження плану роботи Рожищенської міської ради на І півріччя 

2022 року. 

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

13. Про звіт постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, соціального 

захисту, здоров’я, у справах сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 

Рожищенської міської ради. 

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

14. Різне. 

 

 



 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: голова постійної комісії Максимюк М. М. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію голови постійної комісії Максимюка М. М. взяти до відома. 

2. Схвалити порядок денний постійної комісії. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про стан надання медичних послуг на території Рожищенської 

територіальної громади медичними пунктами тимчасового базування. 

Інформує: Басалик Л. І. – директор КНП «Рожищенський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської ради, яка проінформувала 

присутніх про стан надання медичних послуг на території Рожищенської 

територіальної громади медичними пунктами тимчасового базування 

(інформаційна довідка додається) 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Басалик Л. І. – директора КНП «Рожищенський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської ради щодо стану надання 

медичних послуг на території Рожищенської територіальної громади 

медичними пунктами тимчасового базування взяти до відома. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження Положення про порядок складання та затвердження 

фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної 

власності Рожищенської територіальної громади та діють в організаційно-

правовій формі комунальних підприємств, комунальних некомерційних 

підприємств та контролю за їх виконанням. 

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

ради, яка проінформувала присутніх, що наданим проєктом рішення 

пропонується затвердити Положення про порядок складання та затвердження 

фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної 

власності Рожищенської територіальної громади та діють в організаційно-

правовій формі комунальних підприємств, комунальних некомерційних 

підприємств та контролю за їх виконанням (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Попової І. С. – начальника фінансового відділу Рожищенської 

міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та затвердити Положення про порядок складання та 

затвердження фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до 

комунальної власності Рожищенської територіальної громади та діють в 

організаційно-правовій формі комунальних підприємств, комунальних 

некомерційних підприємств та контролю за їх виконанням. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 



 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження структури та граничної чисельності штатних одиниць 

комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Рожищенської міської ради. 

Інформує: Поліщук Г. Л. – директор КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Рожищенської міської ради, яка 

проінформувала присутніх, що наданим проєктом рішення пропонується 

затвердити затвердити з 01 грудня 2021 року структуру та граничну чисельність 

штатних одиниць комунальної установи «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Рожищенської міської ради у 

кількості 57 штатних одиниць (додається), (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Поліщук Г. Л. – директора КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рожищенської міської 

ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та затвердити структуру та граничну чисельність штатних 

одиниць комунальної установи «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Рожищенської міської ради. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про внесення змін до рішення Рожищенської міської ради від 18 серпня 

2021 року № 10/22 «Про реорганізацію закладів культури Рожищенської 

міської ради».  

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

діяльності виконавчих органів Рожищенської міської ради, який повідомив, 

що наданим проєктом рішення пропонується внести зміни до рішення 

Рожищенської міської ради від 18 серпня 2021 року № 10/22 «Про 

реорганізацію закладів культури Рожищенської міської ради», які стосуються 

повноважень комісії з реорганізації та її роботи (проєкт рішення додається). 

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

Бондарук О. В., Куденчук В. М., Нечипорук О. М., Поліщук В. А., Кузава І. Б., 

Лясковський С. Ю.  В процесі обговорення було запропоновано внести зміни до 

проєкту рішення, а саме: підпункт 2) пункту 13 рішення на початку доповнити 

словами «за рішенням комісії». 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Лясковського С. Ю. –  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення зі 

змінами на черговому засіданні та внести зміни до рішення Рожищенської 

міської ради від 18 серпня 2021 року № 10/22 «Про реорганізацію закладів 

культури Рожищенської міської ради». 

Голосування:  

За внесення змін до проєкту рішення: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0; 



За проєкт рішення зі змінами в цілому: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, 

«не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. 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, який проінформував, що проєктом 

рішення пропонується у розділі 3 «Фінансове забезпечення програми» пункт 

«Прогнозні обсяги та джерела фінансування» викласти у новій редакції, в якій 

усього передбачено витрат на виконання Програми  3 087 650,00 грн. (проєкт 

рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Попова І. С., Куденчук В. М., Нечипорук О. М., 

Поліщук В. А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Лясковського С. Ю. –  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до Програми підтримки та розвитку 

вторинної медичної допомоги на території Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку первинної медичної 

допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

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

виконавчих органів міської ради, який проінформував, що проєктом рішення 

пропонується викласти в новій редакції абзац 2 розділу 4 Програми: 

«Забезпечення цієї Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у 

бюджеті територіальної громади на 2021 рік в сумі 1 402 441,00 грн.» (проєкт 

рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Попова І. С., Басалик Л. І., Поліщук В. А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Лясковського С. Ю. –  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до Програми підтримки та розвитку 

первинної медичної допомоги на території Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення 

Рожищенської територіальної громади на 2022 рік. 

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

виконавчих органів Рожищенської міської ради, який проінформував, що 



проєктом рішення пропонується затвердити Комплексну програму соціального 

захисту населення Рожищенської територіальної громади на 2022 рік, що 

додається (проєкт рішення додається). 

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

Бондарук О. В., Куденчук В. М., Нечипорук О. М., Поліщук В. А., Лясковський 

С. Ю. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Лясковського С. Ю. –  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та затвердити Комплексну програму соціального захисту 

населення Рожищенської територіальної громади на 2022 рік. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рожищенською територіальною 

громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2022 рік. 

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

виконавчих органів Рожищенської міської ради, який проінформував, що 

проєктом рішення пропонується затвердити Програму відзначення державних 

та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 

Рожищенською територіальною громадою, здійснення представницьких та 

інших заходів на 2022 рік, що додається (проєкт рішення додається). 

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

Бондарук О. В., Куденчук В. М., Нечипорук О. М., Поліщук В. А., Лясковський 

С. Ю. В процесі обговорення було запропоновано внести зміни до проєкту 

рішення, а саме: в пункті 16 «Фольклорний етнофестиваль «Івана Купала» 

Переліку заходів програми слова «Івана Купала» виключити. 

ВИРІШИЛИ: 

3. Інформацію Лясковського С. Ю. –  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Рожищенської міської ради взяти до відома. 

4. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення зі 

змінами на черговому засіданні та затвердити Програму відзначення державних 

та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 

Рожищенською територіальною громадою, здійснення представницьких та 

інших заходів на 2022 рік. 

Голосування:  

За внесення змін до проєкту рішення: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не 

голосував» - 0; 

За проєкт рішення зі змінами в цілому: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, 

«не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження Програми патріотичного виховання молоді, підготовки та 

проведення приписки і призову юнаків на строкову військову службу в Збройні 

сили України в Рожищенській територіальній громаді на 2022 рік. 



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

виконавчих органів Рожищенської міської ради, який проінформував, що 

проєктом рішення пропонується затвердити Програму патріотичного виховання 

молоді, підготовки та проведення приписки і призову юнаків на строкову 

військову службу в Збройні сили України в Рожищенській територіальній 

громаді на 2022 рік, що додається (проєкт рішення додається). 

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

Бондарук О. В., Куденчук В. М., Нечипорук О. М., Поліщук В. А., Лясковський 

С. Ю. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Лясковського С. Ю. –  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та затвердити Програму патріотичного виховання молоді, 

підготовки та проведення приписки і призову юнаків на строкову військову 

службу в Збройні сили України в Рожищенській територіальній громаді на 

2022 рік. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про внесення змін до Положення про старосту Рожищенської міської ради, 

затвердженого рішенням міської ради від 10 грудня 2020 року № 1/13.  

Інформує: Солодуха А. В. – начальник юридичного відділу Рожищенської 

міської ради, яка проінформувала, що проєктом рішення пропонується внести 

зміни до Положення про старосту Рожищенської міської ради, затвердженого 

рішенням міської ради від 10 грудня 2020 року № 1/13, стосовно правового 

статусу і повноважень старости, зміни додаються (проєкт рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Басалик Л. І., Лясковський С. Ю. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Солодухи А. В. – начальника юридичного відділу Рожищенської 

міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до Положення про старосту Рожищенської 

міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 10 грудня 2020 року 

№1/13. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження плану роботи Рожищенської міської ради на І півріччя 

2022 року. 

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

проінформувала, що проєктом рішення пропонується затвердити план роботи 

Рожищенської міської ради на І півріччя 2022 року, що додається (проєкт 

рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

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

відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та затвердити план роботи Рожищенської міської ради на І 

півріччя 2022 року. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про звіт постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, соціального 

захисту, здоров’я, у справах сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 

Рожищенської міської ради. 

Інформує: Максимюк М. М. – голова постійної комісії, який зачитав звіт про 

роботу постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, 

здоров’я, у справах сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 

Рожищенської міської ради, що додається (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Максимюка М. М. – голови постійної комісії та його звіт про 

роботу постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, 

здоров’я, у справах сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні. 

Голосування: «за» - 6, «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 

 
 

«13» грудня 2021 року м. Рожище                              № 14/1 

 

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 
 

«13» грудня 2021 року м. Рожище                              № 14/2 

 

Про стан надання медичних послуг на 

території Рожищенської територіальної 

громади медичними пунктами тимчасового 

базування 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Басалик Л. І. – директора КНП 

«Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської 

міської ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Басалик Л. І. – директора КНП «Рожищенський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської ради щодо стану надання 

медичних послуг на території Рожищенської територіальної громади 

медичними пунктами тимчасового базування взяти до відома. 

 

 

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 
 

«13» грудня 2021 року м. Рожище                              № 14/3 

 

Про затвердження Положення про порядок 

складання та затвердження фінансових 

планів закладів охорони здоров'я, що 

належать до комунальної власності 

Рожищенської територіальної громади та 

діють в організаційно-правовій формі 

комунальних підприємств, комунальних 

некомерційних підприємств та контролю за 

їх виконанням 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Попової І. С. – начальника 

фінансового відділу Рожищенської міської ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Попової І. С. – начальника фінансового відділу Рожищенської 

міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та затвердити Положення про порядок складання та 

затвердження фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до 

комунальної власності Рожищенської територіальної громади та діють в 

організаційно-правовій формі комунальних підприємств, комунальних 

некомерційних підприємств та контролю за їх виконанням. 

 

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 
 

«13» грудня 2021 року м. Рожище                              № 14/4 

 

Про затвердження структури та граничної 

чисельності штатних одиниць комунальної 

установи «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Рожищенської міської 

ради 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поліщук Г. Л. – директора КУ 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Рожищенської міської ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Поліщук Г. Л. – директора КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рожищенської міської 

ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та затвердити структуру та граничну чисельність штатних 

одиниць комунальної установи «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» 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 
 

«13» грудня 2021 року м. Рожище                              № 14/5 

 

Про внесення змін до рішення Рожищенської 

міської ради від 18 серпня 2021 року № 10/22 

«Про реорганізацію закладів культури 

Рожищенської міської ради» 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Лясковського С. Ю. –  

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Рожищенської міської ради, який повідомив, що наданим проєктом рішення 

пропонується внести зміни до рішення Рожищенської міської ради від 18 

серпня 2021 року № 10/22 «Про реорганізацію закладів культури 

Рожищенської міської ради», які стосуються повноважень комісії з 

реорганізації та її роботи (проєкт рішення додається). 

В процесі обговорення було запропоновано внести зміни до проєкту 

рішення, а саме: підпункт 2) пункту 13 рішення на початку доповнити словами 

«за рішенням комісії», постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Лясковського С. Ю. –  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення зі 

змінами на черговому засіданні та внести зміни до рішення Рожищенської 

міської ради від 18 серпня 2021 року № 10/22 «Про реорганізацію закладів 

культури 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 
 

«13» грудня 2021 року м. Рожище                              № 14/6 

 

Про внесення змін до Програми підтримки 

та розвитку вторинної медичної допомоги на 

території Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Лясковського С. Ю. –  

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Рожищенської міської ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Лясковського С. Ю. –  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до Програми підтримки та розвитку 

вторинної медичної допомоги на території Рожищенської територіальної 

громади 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 
 

«13» грудня 2021 року м. Рожище                              № 14/7 

 

Про внесення змін до Програми підтримки 

та розвитку первинної медичної допомоги на 

території Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Лясковського С. Ю. –  

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Рожищенської міської ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Лясковського С. Ю. –  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до Програми підтримки та розвитку 

первинної медичної допомоги на території Рожищенської територіальної 

громади 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 
 

«13» грудня 2021 року м. Рожище                              № 14/8 

 

Про затвердження Комплексної програми 

соціального захисту населення 

Рожищенської територіальної громади на 

2022 рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Лясковського С. Ю. –  

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Рожищенської міської ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Лясковського С. Ю. –  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та затвердити Комплексну програму соціального захисту 

населення Рожищенської територіальної громади на 2022 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 
 

«13» грудня 2021 року м. Рожище                              № 14/9 

 

Про затвердження Програми відзначення 

державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення за заслуги перед 

Рожищенською територіальною громадою, 

здійснення представницьких та інших 

заходів на 2022 рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Лясковського С. Ю. –  заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Рожищенської міської 

ради, який проінформував, що проєктом рішення пропонується затвердити 

Програму відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед Рожищенською територіальною громадою, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2022 рік, що додається (проєкт 

рішення додається). 

В процесі обговорення було запропоновано внести зміни до проєкту 

рішення, а саме: в пункті 16 «Фольклорний етнофестиваль «Івана Купала» 

Переліку заходів програми, слова «Івана Купала» виключити. постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Лясковського С. Ю. –  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення зі 

змінами на черговому засіданні та затвердити Програму відзначення державних 

та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 

Рожищенською територіальною громадою, здійснення представницьких та 

інших заходів на 2022 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 
 

«13» грудня 2021 року м. Рожище                            № 14/10 

 

Про затвердження Програми патріотичного 

виховання молоді, підготовки та проведення 

приписки і призову юнаків на строкову 

військову службу в Збройні сили України в 

Рожищенській територіальній громаді на 

2022 рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Лясковського С. Ю. –  заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Рожищенської міської 

ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Лясковського С. Ю. –  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та затвердити Програму патріотичного виховання молоді, 

підготовки та проведення приписки і призову юнаків на строкову військову 

службу в Збройні сили України в Рожищенській територіальній громаді на 2022 

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 
 

«13» грудня 2021 року м. Рожище                            № 14/11 

 

Про внесення змін до Положення про 

старосту Рожищенської міської ради, 

затвердженого рішенням міської ради від 10 

грудня 2020 року № 1/13 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Солодухи А. В. – начальника 

юридичного відділу Рожищенської міської ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Солодухи А. В. – начальника юридичного відділу Рожищенської 

міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до Положення про старосту Рожищенської 

міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 10 грудня 2020 року 

№1/13. 

 

 

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 
 

«13» грудня 2021 року м. Рожище                            № 14/12 

 

Про затвердження плану роботи 

Рожищенської міської ради на І півріччя 

2022 року 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Зінгель Н. В. – секретаря 

Рожищенської міської ради, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні та затвердити план роботи Рожищенської міської ради на І 

півріччя 2022 року. 

 

 

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 
 

«13» грудня 2021 року м. Рожище                            № 14/13 

 

Про звіт постійної комісії з питань 

освіти, культури, спорту, соціального 

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

молоді, регламенту та кадрової політики 

Рожищенської міської ради 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Максимюка М. М. – голови 

постійної комісії, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Максимюка М. М. – голови постійної комісії та його звіт про 

роботу постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, 

здоров’я, у справах сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на 

черговому засіданні. 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М. М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


