
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій  
 
 

«23» листопада 2021 року     м. Рожище                                 № 18 

14:30 

 

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 міської ради;  

Зінгель Н. В. – секретар Рожищенської міської ради; 

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

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

Денисюк Ю. В. – діловод загального відділу 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; 

Момотюк Л. М. - завідувач КУ «Трудовий архів» Рожищенської міської ради; 

 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки архівної справи на 2021 

рік. 

Інформує: Момотюк Л. М. – завідувач КУ «Трудовий архів» 

Рожищенської міської ради.                                                   

3. Про внесення змін до Програми «Благоустрій 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 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. 

6. Про внесення змін до  Програми організації громадських робіт у Рожищенській 

територіальній громаді на 2021 рік. 

Інформує: Кльоц Л. М. – провідний спеціаліст з питань кадрової 

роботи загального відділу Рожищенської міської ради.   

7. Про проект розпорядження міського голови «Про внесення змін до показників  

бюджету Рожищенської територіальної громади на 2021 рік». 

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

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 затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період. 

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

10. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки архівної справи на 2021 

рік. 

Інформує: Момотюк Л. М. – завідувачка КУ «Трудовий архів» Рожищенської 

міської ради, яка повідомила, що проєктом рішення пропонується у розділі 

"Пропозиції щодо бюджету Програми на 2021 рік" цифри "244 607", "200 497" -  та 

"44 110" замінити відповідно цифрами "307 182" - очікуване фінансування, "169 

412,50" - забезпечення виплати заробітної плати працівникам Трудового архіву, "37 

850,78" - забезпечення проведення відповідних нарахувань на фонд оплати праці та 

«99 918,72» - поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям). А у п.4 

та п.9 додатку "Паспорт бюджетної програми на 2021 рік" цифри "244 607" 

замінити цифрами "307 182" (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Момотюк Л. М. – завідувачки КУ «Трудовий архів» Рожищенської 

міської ради взяти до відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на черговому 

засіданні та внести зміни до Програми розвитку та підтримки архівної справи на 

2021 рік. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до Програми «Благоустрій Рожищенської територіальної 

громади» на 2021 рік. 

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

виконавчих органів Рожищенської міської ради, який проінформував, що проєктом 

рішення пропонується збільшити фінансове забезпечення виконання заходів 

Програми з «4 862 688,00 грн.» до «6 083 291,00 грн.» (проєкт рішення додається). 

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 «Благоустрій Рожищенської територіальної 

громади» на 2021 рік. 

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

виконавчих органів Рожищенської міської ради, який проінформував, що проєктом 

рішення пропонується збільшити фінансове забезпечення виконання цілей та 

заходів Програми зі «100 000,00 грн.» до «190 000,00 грн.» (проєкт рішення 

додається). 

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 відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рожищенською територіальною 

громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021 рік. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. 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 Рожищенської міської ради, який проінформував, що проєктом 

рішення пропонується розділ ІV «Напрями діяльності Програми» викласти в новій 

редакції (проєкт рішення додається). 

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 Комплексної програми соціального захисту населення 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про внесення змін до  Програми організації громадських робіт у Рожищенській 

територіальній громаді на 2021 рік. 

Інформує: Кльоц Л. М. – провідний спеціаліст з питань кадрової роботи загального 

відділу Рожищенської міської ради, яка проінформувала, що проєктом рішення 

пропонується зменшити фінансування Програми з «298 688,00 грн.» до «169 397,00 

грн.» (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Кльоц Л. М. – провідного спеціаліста з питань кадрової роботи 

загального відділу Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на черговому 

засіданні та внести зміни до Програми організації громадських робіт у 

Рожищенській територіальній громаді на 2021 рік. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про проєкт розпорядження міського голови «Про внесення змін до показників  

бюджету Рожищенської територіальної громади на 2021 рік». 

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

ради, яка проінформувала, що проєктом розпорядження пропонується збільшити 

доходи спеціального фонду бюджету Рожищенської територіальної громади на 

загальну суму 90 000 гривень за рахунок коштів  субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, з них на фінансування: 

       - Комунального підприємства «Рожищенська центральна лікарня» 

Рожищенської міської ради   у сумі 40 000 гривень; 

        - Комунального некомерційого підприємства «Рожищенський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської ради                        

у сумі 50 000 гривень (проєкт розпорядження додається). 

ВИРІШИЛИ: 

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

міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати голові Рожищенської міської ради Поліщуку В.А. видати 

відповідне розпорядження «Про внесення змін до показників бюджету 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік». 

Голосування: «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: Попова І. С. – начальник фінансового відділу Рожищенської міської 

ради, яка проінформувала, що за міжсесійний період дохідна частина бюджету 

територіальної громади збільшується в цілому на суму 1 321 757 грн., в тому числі 



доходи загального фонду збільшуються на 1 231 757 грн. та спеціального фонду на 

90 000 грн. Видаткова частина  бюджету в цілому збільшується на 1 370 757 грн., в 

тому числі видатки загального фонду збільшуються на 573 676 грн., а видатки 

спеціального фонду збільшуються на 797 081 грн. Проєктом рішення пропонується 

внести відповідні зміни до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/17 

«Про бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 рік» (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 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: 

9. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період. 

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

проінформувала, що проектом рішення пропонується затвердити дев’ять 

розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період (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 розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. 

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

 

 

 

Голова постійної комісії                                                               В. В. Безверхий 

 

Секретар засідання 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  
 

 

«23» листопада 2021 року м. Рожище                № 18/1 

 

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  
 

 

«23» листопада 2021 року м. Рожище                № 18/2 

 

Про внесення змін до Програми 

розвитку та підтримки архівної 

справи на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Момотюк Л. М. – завідувачки КУ 

«Трудовий архів» Рожищенської міської ради, постійна комісія  

 ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Момотюк Л. М. – завідувачки КУ «Трудовий архів» Рожищенської 

міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на черговому 

засіданні та внести зміни до Програми розвитку та підтримки архівної справи 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  
 

 

«23» листопада 2021 року м. Рожище                № 18/3 

 

Про внесення змін до Програми «Благоустрій 

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 «Благоустрій 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  
 

 

«23» листопада 2021 року м. Рожище                № 18/4 

 

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 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 відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рожищенською територіальною 

громадою, здійснення представницьких та інших заходів 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  
 

 

«23» листопада 2021 року м. Рожище                № 18/5 

 

Про внесення змін до Комплексної програми 

соціального захисту населення 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 Комплексної програми соціального захисту населення 

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  
 

 

«23» листопада 2021 року м. Рожище                № 18/6 

 

Про внесення змін до  Програми організації 

громадських робіт у Рожищенській 

територіальній громаді на 2021 рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Кльоц Л. М. – провідного 

спеціаліста з питань кадрової роботи загального відділу Рожищенської міської 

ради, постійна комісія  

 ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Кльоц Л. М. – провідного спеціаліста з питань кадрової роботи 

загального відділу Рожищенської міської ради взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проєкт рішення на черговому 

засіданні та внести зміни до Програми організації громадських робіт у 

Рожищенській територіальній громаді 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  
 

 

«23» листопада 2021 року м. Рожище                № 18/7 

 

Про проєкт розпорядження міського 

голови «Про внесення змін до показників  

бюджету Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік» 

 

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 голові Рожищенської міської ради Поліщуку В.А. видати 

відповідне розпорядження «Про внесення змін до показників бюджету 

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  
 

 

«23» листопада 2021 року м. Рожище                № 18/8 

 

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 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 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  
 

 

«23» листопада 2021 року м. Рожище                № 18/9 

 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

 

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 розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                 В. В. Безверхий 

 


