
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій  
 
 

«22» жовтня 2021 року     м. Рожище                                 № 17 

 

 

Присутні та запрошені: 

заступник голови постійної комісії - Ковальчук В.В. 

Члени комісії: Літушко А.А., Ухачевич С.О., Гайворонська І.М. 

 

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 міської ради;  

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

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

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

Рожищенської міської ради. 

 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про обрання секретаря засідання постійної комісії. 

Інформує: Ковальчук В.В. – заступник голови постійної комісії. 

2. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Ковальчук В.В. – заступник голови постійної комісії. 

3. Про проект розпорядження міського голови «Про внесення змін до річного та 

помісячного розпису видатків бюджету Рожищенської територіальної громади на 

2021 рік».  

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

міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про обрання секретаря 17-го засідання постійної комісії. 

Інформує: Ковальчук В.В. – заступник голови постійної комісії, який 

проінформував присутніх щодо необхідності обрання секретаря 17-го засідання 

постійної комісії у зв’язку із відсутністю секретаря постійної комісії Кучірки 

Олександра Васильовича та запропонував обрати секретарем 17-го засідання 

постійної комісії –  Літушко Анну Антонівну. 

ВИРІШИЛИ: 



1. Інформацію заступника голови постійної комісії Ковальчука В.В. взяти до 

відома. 

2. Обрати секретарем 17-го засідання постійної комісії Літушко Анну Антонівну. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Ковальчук В.В. – заступник голови постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про проект розпорядження міського голови «Про внесення змін до річного та 

помісячного розпису видатків бюджету Рожищенської територіальної громади на 

2021 рік».  

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

яка повідомила, що пропонується внесення змін до річного та помісячного розпису 

видатків загального та спеціального фондів бюджету Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік, а саме перекинути грошові кошти по КПКВК 0611010 з КЕКВ 

2230 – 10 500грн. на КЕКВ 2240 – 10 500грн. (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Рожищенської міської ради Попової 

І.С. взяти до відома. 

2. Доручити міському голові Поліщуку В.А. видати розпорядження «Про внесення 

змін до річного та помісячного розпису видатків бюджету Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік».  

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

 

 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                                В.В. Ковальчук 

 

Секретар засідання постійної комісії                                              А.А. Літушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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  
 

 

«22» жовтня 2021 року м. Рожище                № 17/1 

 

Про обрання секретаря  

17-го засідання постійної комісії 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови постійної комісії 

Ковальчука В.В., постійна комісія  

 ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника голови постійної комісії Ковальчука В.В. взяти до 

відома. 

2. Обрати секретарем 17-го засідання постійної комісії Літушко Анну Антонівну. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                                В.В. Ковальчук 

 

 

 

 



 

 
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  
 

 

«22» жовтня 2021 року м. Рожище                № 17/2 

 

Про порядок денний засідання 

постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови постійної 

комісії Ковальчука В.В., постійна комісія  

 ВИРІШИЛА: 

 Схвалити порядок денний постійної комісії. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                                В.В. Ковальчук 

 

 

 



 
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  
 

 

«22» жовтня 2021 року м. Рожище                № 17/3 

 

Про проект розпорядження міського 

голови «Про внесення змін до річного та 

помісячного розпису видатків бюджету 

Рожищенської територіальної громади на 

2021 рік» 

 

            Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу 

Рожищенської міської ради Попової І.С. яка повідомила, що пропонується внесення 

змін до річного та помісячного розпису видатків загального та спеціального фондів 

бюджету Рожищенської територіальної громади на 2021 рік, а саме перекинути 

грошові кошти по КПКВК 0611010 з КЕКВ 2230 – 10 500грн. на КЕКВ 2240 – 

10 500грн., постійна комісія 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Рожищенської міської ради  

Попової І.С. взяти до відома. 

2. Доручити міському голові Поліщуку В.А. видати розпорядження «Про внесення 

змін до річного та помісячного розпису видатків бюджету Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік». 

  

                                

Заступник голови постійної комісії                                                В.В. Ковальчук 

 

 

 

 

 

 


