
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою, 

енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«21» січня 2021 року     м.  Рожище                             № 1 

 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Максимюк О.М. 

Члени комісії:  

Артисюк А.Є. 

Кузава І.Б. 

Приходько С.В. 

Сидорук В.А. 

 

Запрошені: 

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

ради; 

Демчук М.В. – начальник юридичного відділу Рожищенської міської ради;  

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Поліщук В.А. – Рожищенський міський голова; 

Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою та комунальної власності Рожищенської міської ради. 

 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою, 

енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури.  

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

3. Про обрання  секретаря постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою, енергозбереження та 

транспорту, будівництва та архітектури.  

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

4. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Дільниця 

благоустрою Рожищенської міської ради» у новій редакції. 



Інформує: Демчук М.В. – начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради. 

5. Про надання дозволів на розроблення детальних планів території. 

Інформує: Данилюк О.О. – начальник відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради. 

6. Про прийняття об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

та міст Луцького району Волинської області у комунальну власність 

Рожищенської територіальної громади. 

Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою та 

комунальної власності Рожищенської міської ради. 

7. Про лист КНП «Рожищенський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Рожищенської районної ради від 15.01.2021 № 24/05-2.21. 

Інформує: Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою та 

комунальної власності Рожищенської міської ради. 

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

2021 року. 

Інформує: Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської 

ради. 

9. Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформація голови постійної комісії Максимюк О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою, 

енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури.  

Інформація голови постійної комісії Максимюк О.М., яка 

запропонувала на посаду заступника голови постійної 

комісії Приходька С.В. 

ВИСТУПИЛИ: Приходько С.В. повідомив, що під час розгляду даного 

питання у нього виникає конфлікт інтересів і брати участь у голосуванні не 

буде. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії Максимюк О.М. взяти до відома. 

2. Обрати заступником голови постійної комісії з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою, 



енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури Приходька Сергія 

Васильовича. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1  

(Приходько С.В.). 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про обрання секретаря постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою, енергозбереження та 

транспорту, будівництва та архітектури. 

Інформація голови постійної комісії Максимюк О.М., яка 

запропонувала на посаду секретаря постійної комісії 

Артисюка А.Є. 

ВИСТУПИЛИ: Артисюк А.Є. повідомив, що під час розгляду даного питання 

у нього виникає конфлікт інтересів і брати участь у голосуванні не буде. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії Максимюк О.М. взяти до відома. 

2. Обрати секретарем постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою, енергозбереження та 

транспорту, будівництва та архітектури Артисюка Андрія Євгеновича. 

Голосування:   «за» - 4,  «проти» - 0,  «утримався» - 0, «не голосував» - 1 

(Артисюк А.Є.). 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Дільниця 

благоустрою Рожищенської міської ради» у новій редакції. 

Інформація начальника юридичного відділу Рожищенської 

міської ради Демчук М.В. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Приходько С.В., Кузава І.Б., Максимюк О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника юридичного відділу Рожищенської міської ради 

Демчук М.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про надання дозволів на розроблення детальних планів території. 

Інформація начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Данилюка О.О. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кузава І.Б., Максимюк О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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



 

СЛУХАЛИ: 

6. Про прийняття об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

та міст Луцького району Волинської області у комунальну власність 

Рожищенської територіальної громади. 

Інформація головного спеціаліста з питань комунального 

майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою та комунальної 

власності Рожищенської міської ради Стороженко О.В. 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Сидорук В.А., Поліщук В.А., Кузава І.Б., Максимюк О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою  та комунальної  власності Рожищенської міської ради 

Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про лист КНП «Рожищенський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Рожищенської районної ради від 15.01.2021 № 24/05-2.21. 

Інформація головного спеціаліста з питань комунального 

майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою та комунальної 

власності Рожищенської міської ради Стороженко О.В. 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Поліщук В.А., Максимюк О.М., Приходько С.В., Сидорук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою та комунальної власності Рожищенської міської ради   

Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Доручити Рожищенському міському голові Поліщуку В.А. звернутись з 

клопотанням до Луцької районної ради щодо передачі КНП «Рожищенський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської районної ради у 

комунальну власність Рожищенської територіальної громади. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

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

2021 року. 

       Інформація секретаря Рожищенської міської ради   

       Зінгель Н.В. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Максимюк О.М. 



ВИРІШИЛИ: 

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити план роботи 

міської ради на І півріччя 2021 року на позачерговому засіданні. 

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

 

 

 

Голова постійної комісії                                                             О.М. Максимюк  

 

Секретар постійної комісії                                                         А.Є. Артисюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«21» січня 2021 року м. Рожище                              № 1/1 

 

Про порядок денний засідання 

постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Максимюк О.М. постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                О.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 комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури  
 

«21» січня 2021 року м. Рожище                              № 1/2 

 

Про обрання заступника голови постійної 

комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та 

транспорту, будівництва та архітектури 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Максимюк О.М. постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію голови постійної комісії Максимюк О.М. взяти до відома. 

2. Обрати заступником голови постійної комісії з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою, 

енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури Приходька Сергія 

Васильовича. 

 

 

Голова постійної комісії                                                             О.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 комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури  
 

«21» січня 2021 року м. Рожище                               № 1/3 

 

Про обрання секретаря постійної комісії з 

питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства та благоустрою, 

енергозбереження та транспорту, будівництва 

та архітектури 

  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Максимюк О.М. постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію голови постійної комісії Максимюк О.М. взяти до відома. 

2. Обрати секретарем постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою, енергозбереження та 

транспорту, будівництва та архітектури Артисюка Андрія Євгеновича. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                О.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 комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури  
 

«21» січня 2021 року м. Рожище                               № 1/4 

 

Про затвердження Статуту комунального 

підприємства «Дільниця благоустрою 

Рожищенської міської ради» у новій редакції 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Демчук М.В. постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника юридичного відділу Рожищенської міської ради 

Демчук М.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                О.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 комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури  
 

«21» січня 2021 року м. Рожище                               № 1/5 

 

Про надання дозволів на розроблення  

детальних планів території 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О. постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин Рожищенської міської 

ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                О.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 комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури  
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Про прийняття об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ та міст 

Луцького району Волинської області у 

комунальну власність Рожищенської 

територіальної громади 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою  та комунальної  власності 

Рожищенської міської ради Стороженко О.В. постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою  та комунальної  власності Рожищенської міської ради 

Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                О.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 комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
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Про лист КНП «Рожищенський центр первинної  

медико-санітарної допомоги» Рожищенської  

районної ради від 15.01.2021 № 24/05-2.21 

  

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою та комунальної власності 

Рожищенської міської ради Стороженко О.В., яка ознайомила з листом КНП 

«Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської 

районної ради від 15.01.2021 № 24/05-2.21, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

        1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою та комунальної власності Рожищенської міської ради   

Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Доручити Рожищенському міському голові Поліщуку В.А. звернутись з 

клопотанням до Луцької районної ради щодо передачі КНП «Рожищенський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської районної ради у 

комунальну власність Рожищенської територіальної громади. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                О.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 комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
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Про затвердження плану роботи Рожищенської  

міської ради на І півріччя 2021 року 

 

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 та затвердити план роботи 

міської ради на І півріччя 2021 року на позачерговому засіданні. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                О.М. Максимюк 

 

 

 

 

 

 

 

 


