
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій  
 
 

«20» жовтня 2021 року     м. Рожище                                 № 16 

 

 

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., Ухачевич С.О. 

 

Поліщук В.А. – голова Рожищенської міської ради; 

Поліщук В.О. – заступник 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; 

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

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

Войтович О. І. – головний бухгалтер Рожищенської міської ради; 

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

Рожищенської міської ради; 

Моргун О.Є. – заступник директора комунального підприємства "Рожищенська 

багатопрофільна лікарня" Рожищенської міської ради; 

Момотюк Л.М. – завідувач Комунальної установи «Трудовий архів» Рожищенської 

міської ради; 

Денисюк Ю.В. – діловод загального 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 9 

місяців 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 Рожищенської міської ради. 



4. 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 Рожищенської міської ради. 

5. 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. 

6. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період. 

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

7. 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 9 

місяців 2021 року.  

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

(проект рішення додається). 

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

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

виконавчих органів Рожищенської міської ради. який повідомив, що до Програми 

підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік пропонується внесення змін, які стосуються 

орієнтовних обсягів її фінансування (проект рішення додається).  

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

В.В., Поліщук В.А., Моргун Л.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 



2. Внести зміни до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги 

на території Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. 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 повідомив, що до Програми підтримки та 

розвитку первинної медичної допомоги на території Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік пропонується внесення змін, а саме: 

- у розділі 5 «Програмні заходи» пункті 2 «Перелік заходів» слова «Надання 

додаткового фінансового забезпечення для працівників комунального 

некомерційного підприємства «Рожищенський  центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Рожищенської районної ради, які працюють в фельдшерських пунктах, 

розташованих на території Рожищенської територіальної громади, а саме: с. 

Літогоще, с. Іванівка, с. Берегове, с. Мильськ, с. Малинівка, с. Навіз, с. Крижівка, с. 

Тихотин, с. Бортяхівка, с. Рудка-Козинська та медичний пункт тимчасового 

базування с. Луків» замінити словами «Надання додаткового фінансового 

забезпечення для працівників комунального некомерційного підприємства 

«Рожищенський  центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської 

районної ради, які працюють в фельдшерських пунктах, розташованих на території 

Рожищенської територіальної громади, а саме: с. Літогоще, с. Мильськ, с. Навіз, с. 

Крижівка, с. Рудка-Козинська», а слова «Орієнтовані обсяги фінансування (тис. 

грн.)  796,7 грн.» замінити словами «Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.)  

1136,7 грн.».  

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 зі змінами на 

позачерговому засіданні та внести зміни до Програми підтримки та розвитку 

первинної медичної допомоги на території Рожищенської територіальної громади 

на 2021 рік. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. 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, яка проінформувала про зміни, які пропонується внести до рішення міської 

ради від 24 грудня 2020 року № 3/17 «Про бюджет Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік» (проект рішення додається). Також запропонувала внести 

зміни до проекту рішення, а саме до п. 2) Головному розпоряднику коштів 

гуманітарному відділу Рожищенської міської ради збільшити кошторисні 

призначення по загальному фонду по: 



-  КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля  та інших клубних закладів» перенести залишки 

кошторисних призначень по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» у сумі 34 200 гривень, відповідно збільшити кошторисні призначення по 

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на суму 

34 200 гривень на закупівлю торфобрикету для будинку культури с. Навіз (лист 

гуманітарного відділу від 07.10.2021 року № 660/01-10/2-21). 

- КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» перенести залишки 

кошторисних призначень по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг» у сумі 9 639 гривень, відповідно збільшити кошторисні 

призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  на 

суму 9 639 гривень на закупівлю матеріалів на покриття приміщення для зберігання 

торфобрикету (лист гуманітарного відділу від 07.10.2021 року № 660/01-10/2-21). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Рожищенської міської ради   

Попової І.С. взяти до відома. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період. 

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

додається).  

ВИРІШИЛИ: 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

позачерговому засіданні та затвердити розпорядження міського голови, прийняті в 

міжсесійний період. 

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  
 

 

«20» жовтня 2021 року м. Рожище                № 16/1 

 

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  
 

 

«20» жовтня 2021 року м. Рожище                № 16/2 

 

Про підсумки виконання бюджету 

Рожищенської територіальної 

громади за 9 місяців 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 9 місяців 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  
 

 

«20» жовтня 2021 року м. Рожище                № 16/3 

 

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 Рожищенської 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 Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги 

на території Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

3. 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  
 

 

«20» жовтня 2021 року м. Рожище                № 16/4 

 

Про внесення змін до Програми 

підтримки та розвитку первинної 

медичної допомоги на території 

Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Рожищенської 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 зі змінами на 

позачерговому засіданні та внести зміни до Програми підтримки та розвитку 

первинної медичної допомоги на території 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  
 

 

«20» жовтня 2021 року м. Рожище                № 16/5 

 

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 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  
 

 

«20» жовтня 2021 року м. Рожище                № 16/6 

 

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 рішення на 

позачерговому засіданні та затвердити розпорядження міського голови, прийняті в 

міжсесійний період. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                В.В. Безверхий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


