
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій  
 
 

«14» грудня 2021 року     м. Рожище                                 № 19 

15:00 

 

Присутні та запрошені: 

голова постійної комісії – Безверхий В. В. 

заступник голови постійної комісії - Ковальчук В. В. 

члени комісії: Літушко А. А., Ухачевич С. О., Кривов’язюк А. В. 

 

Поліщук В. А. – голова Рожищенської міської ради; 

Поліщук В. О. – перший заступник міського 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; 

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

Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин Рожищенської міської ради; 

Редзій В. С. – директор комунального підприємства "Рожищенська 

багатопрофільна лікарня" Рожищенської міської ради; 

Міщук Ю. І. - директор КП «Дільниця благоустрою» Рожищенської міської ради; 

Чернецька Н. І. -  головний бухгалтер гуманітарного відділу Рожищенської міської 

ради. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Обрання секретаря 19-го засідання постійної комісії. 

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

2. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

3. Про внесення змін до Програми охорони та раціонального використання земель 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин 

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 міської ради. 



5. 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. 

6. 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. 

7. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Рожищенської міської ради на 2021 рік. 

Інформує: Поліщук В. О. – перший заступник міського голови.  

8. Про внесення змін до Програми «Благоустрій Рожищенської територіальної 

громади» на 2021 рік. 

Інформує: Поліщук В. О. – перший заступник міського голови.  

9. 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. 

10. 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. 

11. Про звіт постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій Рожищенської міської ради 

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

12. Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про обрання секретаря 19-го засідання постійної комісії. 

Інформує: Безверхий В. В. – голова постійної комісії, який проінформував 

присутніх щодо необхідності обрання секретаря 19-го засідання постійної 

комісії у зв’язку із відсутністю секретаря постійної комісії Кучірки 

Олександра Васильовича та запропонував обрати секретарем 19-го засідання 

постійної комісії –  Літушко Анну Антонівну. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії Безверхого В. В. взяти до відома. 

2. Обрати секретарем 19-го засідання постійної комісії –  Літушко Анну Антонівну. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. 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: 

3. Про внесення змін до Програми охорони та раціонального використання земель 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних відносин Рожищенської 

міської ради, який проінформував, що проєктом рішення пропонується викласти в 

новій редакції розділ Програми «Фінансово-економічне обґрунтування Програми» 

(проєкт рішення додається). 

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

Ухачевич С. О., Кривов’язюк А. В., Попова І.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Данилюка О.О. – начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

засіданні та внести зміни до Програми охорони та раціонального використання 

земель Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

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 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). 

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» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. 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 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: Поліщук В. А., Редзій В. С., Попова І.С. 

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» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. 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). 

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

Попова І.С. 

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: 

7. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Рожищенської міської ради на 2021 рік. 

Інформує: Поліщук В. О. – перший заступник міського голови Рожищенської 

міської ради, який проінформував, що проєктом рішення пропонується збільшити 

обсяг фінансування Програми з «744 982,73 грн.» до «842 982,73 грн.» (проєкт 

рішення додається). 

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

Ухачевич С. О., Кривов’язюк А. В., Попова І.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Поліщука В. О. – першого заступника міського голови 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

засіданні та внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Рожищенської міської ради на 2021 рік. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про внесення змін до Програми «Благоустрій Рожищенської територіальної 

громади» на 2021 рік. 

Інформує: Поліщук В. О. – перший заступник міського голови Рожищенської 

міської ради, який проінформував, що проєктом рішення пропонується збільшити 

обсяг фінансування Програми з «6 012 291,00 грн.» до «6 312 291,00 грн.» (проєкт 

розпорядження додається). 



В обговоренні взяли участь: Поліщук В. А., Міщук Ю. І., Безверхий В. В., 

Ковальчук В. В., Літушко А. А., Ухачевич С. О., Кривов’язюк А. В., Попова І.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Поліщука В. О. – першого заступника міського голови 

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: 

9. 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 2 286 300 грн., в тому числі 

доходи загального фонду збільшуються на 2 251 300 грн. та спеціального фонду на 

35 000 грн. Видаткова частина  бюджету в цілому збільшується на 1 296 300 грн., в 

тому числі видатки загального фонду збільшуються на 1 152 254,00 грн., а видатки 

спеціального фонду збільшуються на 1 134 046 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). 

В обговоренні взяли участь: Поліщук В. А., Міщук Ю. І., Безверхий В. В., 

Ковальчук В. В., Літушко А. А., Ухачевич С. О., Кривов’язюк А. В., Попова І.С., 

Войтович О.І. 

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: 

10. 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, що 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, яке додається (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» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про звіт постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій Рожищенської міської ради. 

Інформує: Безверхий В. В. – голова постійної комісії, який зачитав звіт про роботу 

постійної комісії, додається (проєкт рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Безверхого В. В. – голови постійної комісії взяти до відома. 

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

засіданні та взяти до відома звіт постійної комісії з питань планування, бюджету та 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій Рожищенської міської ради. 

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

 

 

 

Голова постійної комісії                                                               В. В. Безверхий 

 

Секретар 19-го 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  
 

 

«14 грудня 2021 року м. Рожище                № 19/1 

 

Про обрання секретаря 19-го 

засідання постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Безверхого В. В., постійна комісія  

 ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію голови постійної комісії Безверхого В. В. взяти до відома. 

2. Обрати секретарем 19-го засідання постійної комісії –  Літушко Анну Антонівну. 

 

 

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  
 

 

«14 грудня 2021 року м. Рожище                № 19/2 

 

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  
 

 

«14 грудня 2021 року м. Рожище                № 19/3 

 

Про внесення змін до Програми охорони та 

раціонального використання земель 

Рожищенської територіальної громади на 

2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Данилюка О.О. – начальника 

відділу земельних відносин Рожищенської міської ради, постійна комісія  

 ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Данилюка О.О. – начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

засіданні та внести зміни до Програми охорони та раціонального використання 

земель 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  
 

 

«14 грудня 2021 року м. Рожище                № 19/4 

 

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                                                 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  
 

 

«14 грудня 2021 року м. Рожище                № 19/5 

 

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                                                 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  
 

 

«14 грудня 2021 року м. Рожище                № 19/6 

 

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  
 

 

«14 грудня 2021 року м. Рожище                № 19/7 

 

Про внесення змін до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств 

Рожищенської міської ради на 2021 рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поліщука В. О. – першого 

заступника міського голови Рожищенської міської ради, постійна комісія  

 ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Поліщука В. О. – першого заступника міського голови 

Рожищенської міської ради взяти до відома. 

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

засіданні та внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Рожищенської міської ради 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  
 

 

«14 грудня 2021 року м. Рожище                № 19/8 

 

Про внесення змін до Програми «Благоустрій 

Рожищенської територіальної громади» на 

2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поліщука В. О. – першого 

заступника міського голови Рожищенської міської ради, постійна комісія  

 ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Поліщука В. О. – першого заступника міського голови 

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  
 

 

«14 грудня 2021 року м. Рожище                № 19/9 

 

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  
 

 

«14 грудня 2021 року м. Рожище                № 19/10 

 

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                                                 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  
 

 

«14 грудня 2021 року м. Рожище                № 19/11 

 

Про звіт постійної комісії з питань 

планування, бюджету та фінансів, 

соціально-економічного розвитку, 

інвестицій Рожищенської міської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Безверхого В. В. – голови постійної 

комісії, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Безверхого В. В. – голови постійної комісії взяти до відома. 

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

засіданні та взяти до відома звіт постійної комісії з питань планування, бюджету та 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій Рожищенської міської ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                 В. В. Безверхий 

 

 


