
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності та 

етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, 

земельних відносин, екології, природокористування, охорони 

пам’яток та історичного середовища 
 

«23» грудня 2020 року     м.  Рожище                             № 1 

 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Клімчук А.С. 

Члени комісії:  

Алієва Л.Є. 

Карпюк Т.О. 

Федчук Ю.В. 

Шварцкоп В.В. 

 

Запрошені: 

Зенц І.Л. – завідувач протокольною частиною; 

Зінгель Н.В. – секретар міської ради; 

Лясковський С.Ю. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради; 

Поліщук В.А. – міський голова; 

Поліщук В.О. – перший заступник міського голови; 

Спірідонова М.С. – спеціаліст І категорії, юрист Рожищенської міської ради. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Клімчук А.С. –  голова постійної комісії. 

2. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань депутатської 

діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, 

земельних відносин, екології, природокористування, охорони пам’яток та 

історичного середовища. 

Інформує: Клімчук А.С. –  голова постійної комісії. 

3. Про обрання  секретаря постійної комісії з питань депутатської діяльності та 

етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельних 

відносин, екології, природокористування, охорони пам’яток та історичного 

середовища.  

Інформує: Клімчук А.С. –  голова постійної комісії. 



4. Про розірвання договору оренди землі з Фізичною особою-підприємцем 

Ковальчук Ю.О. по вул. Привокзальній м. Рожище. 

Інформує: Спірідонова М.С. – спеціаліст І категорії,                   

юрист Рожищенської міської ради. 

5. Про поновлення дії договору оренди землі гр. Бандурі В.В. в м. Рожище.  

Інформує: Спірідонова М.С. – спеціаліст І категорії,                     

юрист Рожищенської міської ради. 

 

6. Різне 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформація голови постійної комісії Клімчук А.С. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, утримались - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань депутатської 

діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, 

земельних відносин, екології, природокористування, охорони пам’яток та 

історичного середовища. 

Інформація голови постійної комісії Клімчук А.С. 

ВИСТУПИЛИ: Алієва Л.Є., яка запропонувала свою кандидатуру на посаду 

заступника голови постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії Клімчук А.С. та члена постійної комісії 

Алієвої Л.Є. взяти до відома. 

2. Обрати заступником голови постійної комісії з питань депутатської 

діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, 

земельних відносин, екології, природокористування, охорони пам’яток та 

історичного середовища Алієву Лілію Євгенівну. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, утримався - 1 (Карпюк Т.О).  

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про обрання  секретаря постійної комісії з питань депутатської діяльності та 

етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельних 

відносин, екології, природокористування, охорони пам’яток та історичного 

середовища.  

Інформація голови постійної комісії Клімчук А.С. 

ВИСТУПИЛИ: Шварцкоп В.В., яка запропонувала кандидатуру на посаду 

секретаря постійної комісії Карпюк Т.О. 

Голосування: «за» - 2, «проти» - 1, утримався - 2.  

Рішення не прийняте. 

 



Клімчук А.С. запропонувала кандидатуру на посаду секретаря постійної комісії 

Федчук Ю.В. 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії Клімчук А.С. взяти до відома. 

2 Обрати секретарем постійної комісії з питань депутатської діяльності та 

етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельних 

відносин, екології, природокористування, охорони пам’яток та історичного 

середовища Федчук Юлію Володимирівну. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про розірвання договору оренди землі з Фізичною особою-підприємцем 

Ковальчук Ю.О. по вул. Привокзальній м. Рожище. 

Інформація спеціаліста І категорії, юриста Рожищенської 

міської ради Спірідонової М.С. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Поліщук В.А., Клімчук А.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію спеціаліста І категорії, юриста Рожищенської міської ради 

Спірідонової М.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про поновлення дії договору оренди землі гр. Бандурі В.В. в м. Рожище.  

Інформація спеціаліста І категорії, юриста Рожищенської 

міської ради Спірідонової М.С. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Поліщук В.А., Клімчук А.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію спеціаліста І категорії, юриста Рожищенської міської ради 

Спірідонової М.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

 

 

Голова постійної комісії                                                             А.С.Клімчук  

 

Секретар постійної комісії                                                         Ю.В.Федчук 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 

 
 

«23» грудня 2020 року м. Рожище                              № 1/1 

 

Про порядок денний засідання 

постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії   

Клімчук А.С., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                А.С.Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«23» грудня 2020 року м. Рожище                              № 1/2 

 

Про обрання заступника голови постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики,  

дотримання прав людини, законності та правопорядку,  

земельних відносин, екології, природокористування,  

охорони пам’яток та історичного середовища 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформації голови постійної комісії  Клімчук 

А.С. та члена постійної комісії Алієвої Л.Є., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію голови постійної комісії Клімчук А.С. та члена постійної комісії 

Алієвої Л.Є. взяти до відома. 

2. Обрати заступником голови постійної комісії з питань депутатської 

діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, 

земельних відносин, екології, природокористування, охорони пам’яток та 

історичного середовища Алієву Лілію Євгенівну. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                А.С.Клімчук  
 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

 

«23» грудня 2020 року м. Рожище                               № 1/3 

 

Про обрання секретаря постійної комісії з  

питань депутатської діяльності та етики,  

дотримання прав людини, законності та правопорядку,  

земельних відносин, екології, природокористування,  

охорони пам’яток та історичного середовища 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії  

Клімчук А.С., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії Клімчук А.С. взяти до відома. 

2 Обрати секретарем постійної комісії з питань депутатської діяльності та 

етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельних 

відносин, екології, природокористування, охорони пам’яток та історичного 

середовища Федчук Юлію Володимирівну. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                А.С.Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«23» грудня 2020 року м. Рожище                              № 1/4 

 

Про розірвання договору оренди землі з  

фізичною особою-підприємцем Ковальчук Ю.О.  

по вул. Привокзальній м. Рожище 

  

Заслухавши та обговоривши інформацію спеціаліста І категорії, юриста 

Рожищенської міської ради Спірідонової М.С., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію спеціаліста І категорії, юриста Рожищенської міської ради 

Спірідонової М.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                А.С.Клімчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 

законності та правопорядку, земельних відносин, екології, 

природокористування, охорони пам’яток та історичного середовища 
 

«23» грудня 2020 року м. Рожище                              № 1/5 

 

Про поновлення дії договору оренди землі  

гр. Бандурі В.В. в м. Рожище 

  

Заслухавши та обговоривши інформацію спеціаліста І категорії, юриста 

Рожищенської міської ради Спірідонової М.С., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію спеціаліста І категорії, юриста Рожищенської міської ради 

Спірідонової М.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                А.С.Клімчук  
 


