
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій  
 
 

«23» грудня 2020 року     м.  Рожище                             № 2 

 

Присутні: 

голова постійної комісії - Безверхий В.В. 

заступник голови постійної комісії – Ковальчук В.В. 

секретар постійної комісії – Кучірка О.В. 

Члени комісії:  Кривов`язюк  А. В., Літушко А. А. 

Запрошені: 

Басалик Л.І. – директор КНП «Рожищенський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Рожищенської районної ради; 

Данилюк О.О. – головний спеціаліст з питань землевпорядкування 

Рожищенської міської ради; 

Зенц І.Л. – завідувач протокольною частиною Рожищенської міської ради; 

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

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

міської ради; 

Лясковський С.Ю. – заступник Рожищенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради; 

Момотюк Л.М. – завідувач Трудового архіву Рожищенського району; 

Поліщук В.А. – Рожищенський міський голова; 

Поліщук В.О. – перший заступник Рожищенського міського голови; 

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

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

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про затвердження Програми підтримки та збереження об'єктів і майна 

комунальної власності Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Поліщук В.О. – перший заступник міського 

голови. 

3. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 



4. Про затвердження Програми розвитку систем теплопостачання Підприємства 

житлово-комунального господарства Рожищенського району Волинської 

області та комунального підприємства «Дубищенське житлово-комунальне 

господарство» на 2021 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

5. Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаційного 

господарства Підприємства житлово-комунального господарства 

Рожищенського району Волинської області та комунального підприємства 

«Дубищенське житлово-комунальне господарство» на 2021 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

6. Про затвердження  Програми «Питна вода» на 2021 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

7. Про затвердження Програми «Благоустрій Рожищенської територіальної 

громади» на 2021 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

8. Про затвердження Програми «Безпечна Рожищенська територіальна 

громада» на 2021 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

9. Про затвердження Програми «Охорони навколишнього природного 

середовища Рожищенської територіальної громади» на 2021 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

10. Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рожищенською територіальною 

громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021 рік. 

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

11. Про затвердження Програми організації громадських робіт у Рожищенській 

територіальній громаді на 2021 рік. 
Інформує: Кльоц Л.М. – провідний спеціаліст з питань 

кадрової роботи Рожищенської міської ради. 

12. Про затвердження Програми охорони та раціонального використання 

земель Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Данилюк О.О. – головний спеціаліст з питань 

землевпорядкування Рожищенської міської ради. 

13. Про затвердження Програми розвитку та підтримки архівної справи на 2021 

рік. 

Інформує: Момотюк Л.М. – завідувач Трудового архіву 

Рожищенського району. 

14. Про затвердження Програми підтримки та розвитку первинної медичної 

допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 



Інформує: Басалик Л.І. – директор КНП «Рожищенський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської 

районної ради. 

15. 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. 

16.  Про бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Попова І.С. – начальник фінансового відділу 

Рожищенської міської ради. 

17. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформація голови постійної комісії Безверхого В.В. 

(додається). 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про затвердження Програми підтримки та збереження об'єктів і майна 

комунальної власності Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформація першого заступника Рожищенського міського 

голови Поліщука В.О. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Поліщук В.А., Літушко А.А., Лясковський С.Ю. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію першого заступника Рожищенського міського голови      

Поліщука В.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформація заступника Рожищенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Лясковського С.Ю. (додається) 

ВИСТУПИЛИ: Кучірка О.В., Безверхий В.В., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника Рожищенського міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

 



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження Програми розвитку систем теплопостачання Підприємства 

житлово-комунального господарства Рожищенського району Волинської 

області та комунального підприємства «Дубищенське житлово-комунальне 

господарство» на 2021 рік. 

Інформація заступника Рожищенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Лясковського С.Ю. (додається) 

ВИСТУПИЛИ: Кучірка О.В., Безверхий В.В., Поліщук В.А., Ковальчук В.В., 

Попова І.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника Рожищенського міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаційного 

господарства Підприємства житлово-комунального господарства 

Рожищенського району Волинської області та Комунального підприємства 

«Дубищенське житлово-комунальне господарство» на 2021 рік. 

Інформація заступника Рожищенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Лясковського С.Ю. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кучірка О.В., Безверхий В.В., Поліщук В.А., Попова І.С., 

Ковальчук В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника Рожищенського міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження Програми «Питна вода» на 2021 рік. 

Інформація заступника Рожищенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Лясковського С.Ю. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кривов’язюк А.В., Кучірка О.В., Безверхий В.В., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника Рожищенського міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 



2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження Програми “Благоустрій Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік». 

Інформація заступника Рожищенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Лясковського С.Ю. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кривов’язюк А.В., Ковальчук В.В., Кучірка О.В.,        

Безверхий В.В., Поліщук В.А., Попова І.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника Рожищенського міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження Програми «Безпечна Рожищенська територіальна громада 

на 2021 рік». 

Інформація заступника Рожищенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Лясковського С.Ю. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кучірка О.В., Безверхий В.В., Поліщук В.А., Літушко А.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника Рожищенського міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження Програми охорони навколишнього природного 

середовища Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформація заступника Рожищенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Лясковського С.Ю. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кучірка О.В., Безверхий В.В., Поліщук В.А., Ковальчук В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника Рожищенського міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 



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

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рожищенською територіальною 

громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021 рік. 

Інформація секретаря Рожищенської міської ради       

Зінгель Н.В. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Безверхий В.В., Поліщук В.А., Лясковський С.Ю. 

ВИРІШИЛИ: 

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 
11. Про затвердження Програми організації громадських робіт у Рожищенській 

територіальній громаді на 2021 рік. 

Інформація провідного спеціаліста з питань кадрової 

роботи  Рожищенської міської ради Кльоц Л.М. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Безверхий В.В., Поліщук В.А., Лясковський С.Ю. 

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» - 5, «проти» - 0, утримались - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 
12. Про затвердження Програми охорони та раціонального використання 

земель  Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформація головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування  Рожищенської міської ради    

Данилюка О.О. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Безверхий В.В., Поліщук В.А., Лясковський С.Ю.,          

Кучірка О.В., Кривов’язюк А.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування 

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, утримались - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 
13. Про затвердження Програми розвитку та підтримки архівної справи             

на 2021 рік. 

Інформація завідувача Трудового архіву Рожищенського 

району Момотюк Л.М.(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Безверхий В.В., Поліщук В.А., Кучірка О.В., Літушко А.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію завідувача Трудового архіву Рожищенського району       

Момотюк Л.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 
14. Про затвердження Програми підтримки та розвитку первинної медичної 

допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформація директора КНП «Рожищенський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської 

районної ради Басалик Л.І. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Безверхий В.В., Поліщук В.А., Кучірка О.В., Ковальчук В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію директора КНП «Рожищенський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Рожищенської районної ради Басалик Л.І. взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 
15. 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: Безверхий В.В., Поліщук В.А., Лясковський С.Ю. 

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» - 5, «проти» - 0, утримались - 0. 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

16. Про бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

     Інформація начальника фінансового відділу Рожищенської  

                          міської ради Попової І.С. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Поліщук В.А., Ковальчук В.В., Кривов`язюк  А.В.,         

Літушко А.А., Безверхий В.В.,  Кучірка О. В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Рожищенської міської ради 

Попової І.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні із врахуванням пропозицій членів постійної комісії. 

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

 

 

 

Голова постійної комісії                                                             В.В. Безверхий  

 

Секретар 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» грудня 2020 року м. Рожище                  № 2/1 

 

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» грудня 2020 року м. Рожище                  № 2/2 

 

Про  затвердження Програми підтримки та 

збереження об'єктів і майна комунальної 

власності Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника 

Рожищенського міського голови Поліщука В.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію першого заступника Рожищенського міського голови      

Поліщука В.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні. 

 

 

                                   

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» грудня 2020 року м. Рожище                  № 2/3 

 

Про затвердження Програми розвитку фізичної 

культури та спорту Рожищенської територіальної  

громади на 2021 рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Рожищенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Лясковського С.Ю., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника Рожищенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні. 

 

                                   

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» грудня 2020 року м. Рожище                  № 2/4 

 

Про затвердження Програми розвитку систем 

теплопостачання Підприємства житлово-комунального  

господарства Рожищенського району Волинської області 

та комунального підприємства «Дубищенське житлово-комунальне 

господарство» на 2021 рік  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Рожищенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Лясковського С.Ю., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника Рожищенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні. 

 

                                   

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» грудня 2020 року м. Рожище                  № 2/5 

 

Про затвердження Програми розвитку  

водопровідно-каналізаційного господарства  

Підприємства житлово-комунального господарства  

Рожищенського району Волинської області  

та комунального підприємства  

«Дубищенське житлово-комунальне господарство»  

на 2021 рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Рожищенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Лясковського С.Ю., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника Рожищенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні. 

 

                                   

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» грудня 2020 року м. Рожище                  № 2/6 

 

Про затвердження Програми «Питна вода» на 2021 рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Рожищенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Лясковського С.Ю., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника Рожищенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні. 

 

                                   

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» грудня 2020 року м. Рожище                  № 2/7 

 

Про затвердження Програми «Благоустрій Рожищенської  

територіальної громади» на 2021 рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Рожищенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Лясковського С.Ю., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника Рожищенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні. 

 

                                   

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» грудня 2020 року м. Рожище                  № 2/8 

 

Про затвердження Програми «Безпечна  

Рожищенська територіальна 

громада» на 2021 рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Рожищенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Лясковського С.Ю., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника Рожищенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні. 

 

                                   

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» грудня 2020 року м. Рожище                  № 2/9 

 

Про  затвердження Програми « Охорони навколишнього 

природного середовища Рожищенської територіальної 

громади» на 2021 рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Рожищенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Лясковського С.Ю., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника Рожищенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні. 

 

                                   

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» грудня 2020 року м. Рожище                  № 2/10 

 

Про затвердження 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 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 дане питання на 

позачерговому засіданні. 

 

   

                                 

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» грудня 2020 року м. Рожище                  № 2/11 

 

Про затвердження Програми організації  

громадських робіт у Рожищенській територіальній 

громаді на 2021 рік 

 

 

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                                                                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» грудня 2020 року м. Рожище                  № 2/12 

 

Про затвердження Програми охорони  

та раціонального використання земель   

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань 

землевпорядкування  Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна 

комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань землевпорядкування  

Рожищенської міської ради    Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні. 

 

                                   

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» грудня 2020 року м. Рожище                  № 2/13 

 

Про затвердження Програми розвитку та підтримки  

архівної справи на 2021 рік 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача Трудового архіву 

Рожищенського району Момотюк Л.М.,постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію завідувача Трудового архіву Рожищенського району 

Момотюк Л.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні. 

 

                                   

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» грудня 2020 року м. Рожище                  № 2/14 

 

Про затвердження Програми підтримки та 

розвитку первинної медичної допомоги на 

території Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора КНП «Рожищенський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської районної ради 

Басалик Л.І., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора КНП «Рожищенський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Рожищенської районної ради Басалик Л.І. взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні. 

 

                                   

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» грудня 2020 року м. Рожище                  № 2/15 

 

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                                                                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» грудня 2020 року м. Рожище                  № 2/16 

 

Про бюджет Рожищенської територіальної 

громади  на 2021 рік 

  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу 

Рожищенської міської ради Попової І.С.,  постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Рожищенської міської ради 

Попової І.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні із врахуванням пропозицій членів постійної комісії. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                В.В. Безверхий  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


