
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, 

соціального захисту, здоров’я, у справах сім’ї та молоді, 

регламенту та кадрової політики 
 

«23» грудня 2020 року     м.  Рожище                             № 2 

 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Максимюк М.М. 

Члени комісії:  

Басалик Л.І. 

Кметюк О.М. 

Куденчук В.М. 

 

Запрошені: 

Зенц І.Л. – завідувач протокольною частиною; 

Зінгель Н.В. – секретар міської ради; 

Кльоц Л.М. – провідний спеціаліст з питань кадрової роботи Рожищенської 

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: Максимюк М.М. –  голова постійної комісії. 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2020 №1/8 «Про 

затвердження структури, загальної чисельності працівників апарату 

Рожищенської міської  ради та її виконавчого комітету, інших її виконавчих 

органів». 

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

                                          роботи Рожищенської міської ради. 

3. Різне 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформація голови постійної комісії Максимюка М.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, утримались - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2020 №1/8 «Про 

затвердження структури, загальної чисельності працівників апарату 

Рожищенської міської  ради та її виконавчого комітету, інших її виконавчих 

органів». 

                              Інформація провідного спеціаліста з питань кадрової роботи  

                              Рожищенської міської ради Кльоц Л.М. (додається) 

ВИСТУПИЛИ: Максимюк М.М., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста з питань кадрової роботи Рожищенської 

міської ради Кльоц Л.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, утримались - 0. 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                             М.М. Максимюк  

 

Секретар постійної комісії                                                         Л.І. Басалик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
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Про порядок денний засідання 

постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Максимюка М.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                М.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 освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
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Про внесення змін до рішення міської ради  

від 10.12.2020 №1/8 «Про затвердження структури,  

загальної чисельності працівників апарату  

Рожищенської міської  ради та її виконавчого комітету,  

інших її виконавчих органів» 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію провідного спеціаліста з питань 

кадрової роботи Рожищенської міської ради Кльоц Л.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію провідного спеціаліста з питань кадрової роботи Рожищенської 

міської ради Кльоц Л.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

                                   


