
 
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 
 

«25» січня 2021 року     м.  Рожище                             № 3 

 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Максимюк М.М. 

Члени комісії:  

Басалик Л.І. 

Бондарук О.В. 

Кметюк О.М. 

Куденчук В.М. 

Нечипорук О.М. 

 

Запрошені: 

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

Зенц І.Л. – завідувач протокольною частиною загального відділу 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 міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради; 

Поліщук В.А. – Рожищенський міський голова. 

 

Присутні: 

Кривов’язюк А.В. – депутат Рожищенської міської ради. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Рожищенської міської ради.  

Інформує: Пархомчук Л.В. – начальник відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» Рожищенської міської 

ради. 



3. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань Рожищенською міською радою.   

Інформує: Пархомчук Л.В. – начальник відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» Рожищенської міської 

ради. 

4. Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Редзій В.С. – головний лікар комунального 

некомерційного підприємства «Рожищенська центральна 

районна лікарня» Рожищенської районної ради.  

5. 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 загального відділу Рожищенської міської 

ради. 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2020 № 1/20 «Про 

утворення виконавчого комітету Рожищенської міської ради, визначення його 

чисельності та затвердження персонального складу».  

Інформує: Данилюк О.І. – керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Рожищенської міської ради. 

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

2021 року. 

Інформує: Зінгель Н.В. –  секретар ради. 

8. Різне 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформація голови постійної комісії Максимюка М.М. 

ВИСТУПИЛИ: Куденчук В.М., який запропонував включити до порядку 

денного питання про хід та наслідки проведення конкурсу на посаду 

начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради. 

Дану пропозицію підтримали одноголосно 6 депутатів. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію голови постійної комісії Максимюка М.М. та члена постійної 

комісії Куденчука В.М. взяти до відома. 

2. Схвалити порядок денний постійної комісії, включивши до порядку денного 

питання про хід та наслідки проведення конкурсу на посаду начальника 

гуманітарного відділу Рожищенської міської ради. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Рожищенської міської ради. 



Інформація начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Рожищенської міської ради 

Пархомчук Л.В. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Нечипорук  О.М., Басалик Л.І., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Рожищенської міської ради Пархомчук Л.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань Рожищенською міською радою.   

Інформація начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Рожищенської міської ради 

Пархомчук Л.В. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Бондарук О.В., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Рожищенської міської ради Пархомчук Л.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформація головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства «Рожищенська центральна районна лікарня» 

Рожищенської районної ради Редзія В.С. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Куденчук В.М., Кметюк О.М., Нечипорук О.М., Максимюк 

М.М., Лясковський С.Ю., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного лікаря комунального некомерційного підприємства 

«Рожищенська центральна районна лікарня» Рожищенської районної ради 

Редзія В.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати постійній комісії з питань планування, бюджету та фінансів, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій розглянути питання щодо 

фінансування даної Програми. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити дану Програму на 

позачерговому засіданні. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 



5. 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 

загального відділу Рожищенської міської ради Кльоц Л.М. 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Нечипорук О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста з питань кадрової роботи загального 

відділу Рожищенської міської ради Кльоц Л.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2020 № 1/20 «Про 

утворення виконавчого комітету Рожищенської міської ради, визначення його 

чисельності та затвердження персонального складу».  

Інформація секретаря Рожищенської міської ради  

Зінгель Н.В. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Максимюк М.М, 

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

 

СЛУХАЛИ: 

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

2021 року. 

Інформація секретаря Рожищенської міської ради  

Зінгель Н.В. (додається). 

ВИСТУПИВ: Куденчук В.М., який запропонував включити до плану роботи 

Рожищенської міської ради на І півріччя 2021 року питання «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 10.12.2020 № 1/6 «Про затвердження Регламенту 

роботи Рожищенської міської ради восьмого скликання». 

Дану пропозицію підтримали одноголосно 6 депутатів. 

ВИРІШИЛИ:  

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити зі змінами план 

роботи міської ради на І півріччя 2021 року на позачерговому засіданні. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 



СЛУХАЛИ: 

8. Про хід та наслідки проведення конкурсу на посаду начальника 

гуманітарного відділу Рожищенської міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: Кльоц Л.М., яка проінформувала присутніх про проведення 

конкурсу на посаду начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської 

ради. 

Куденчук В.М. повідомив, що до нього звернулось близько 20 педагогів з м. 

Рожище, селища Дубище, навколишніх сіл з вимогою не допустити повернення 

Кузави І.Б. на керівну посаду в освіту так як він зарекомендував себе не з 

кращої сторони: під час проведення атестації вчителів, підключення шкіл до 

мережі інтернет, придбання шкільного автобуса. 

Поліщук В.А. повідомив, якщо будуть встановлені факти порушення чи факти 

притягнення до відповідальності, то тоді будуть вживатися заходи. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію про хід та наслідки проведення конкурсу на посаду 

начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради взяти до відома. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 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 

 
 

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

 

Про порядок денний засідання 

постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформації голови постійної комісії 

Максимюка М.М., та члена комісії Куденчука В.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію голови постійної комісії Максимюка М.М. та члена постійної 

комісії Куденчука В.М. взяти до відома. 

2. Схвалити порядок денний постійної комісії, включивши до порядку денного 

питання про хід та наслідки проведення конкурсу на посаду начальника 

гуманітарного відділу Рожищенської міської ради. 

 

                                   

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 
 

«25» січня 2021 року м. Рожище                              № 3/2 

 

Про затвердження Регламенту відділу 

«Центр надання адміністративних послуг» 

Рожищенської міської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» Рожищенської міської ради Пархомчук Л.В., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Рожищенської міської ради Пархомчук Л.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

 

 

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 
 

«25» січня 2021 року м. Рожище                              № 3/3 

 

Про здійснення повноважень у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно, 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань Рожищенською 

міською радою 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» Рожищенської міської ради Пархомчук Л.В., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Рожищенської міської ради Пархомчук Л.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

 

 

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 
 

«25» січня 2021 року м. Рожище                              № 3/4 

 

Про затвердження Програми підтримки та розвитку 

вторинної медичної допомоги на території 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «Рожищенська центральна 

районна лікарня» Рожищенської районної ради Редзія В.С., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного лікаря комунального некомерційного підприємства 

«Рожищенська центральна районна лікарня» Рожищенської районної ради 

Редзія В.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати постійній комісії з питань планування, бюджету та фінансів, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій розглянути питання щодо 

фінансування даної Програми. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити дану Програму на 

позачерговому засіданні. 

 

 

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 
 

«25» січня 2021 року м. Рожище                              № 3/5 

 

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 загального відділу Рожищенської міської ради Кльоц Л.М., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію провідного спеціаліста з питань кадрової роботи загального 

відділу 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  
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
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 
 

«25» січня 2021 року м. Рожище                              № 3/6 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 

10.12.2020 № 1/20 «Про утворення виконавчого 

комітету Рожищенської міської ради, 

визначення його чисельності та затвердження 

персонального складу»  

 

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                                                                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 комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«25»січня 2021 року м. Рожище                              № 3/7 

 

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 зі змінами план 

роботи міської ради на І півріччя 2021 року на позачерговому засіданні. 

 

                                   

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 комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«25»січня 2021 року м. Рожище                              № 3/8 
 

 

Про хід та наслідки проведення конкурсу на 

посаду начальника гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради 

 

   Заслухавши  та  обговоривши  інформацію,  постійна  комісія  

ВИРІШИЛА: Інформацію про хід та наслідки проведення конкурсу на 

посаду начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради взяти 

до відома. 

 

 

Голова постійної комісії                                                          М.М. Максимюк  
 

                                   

 

 
 


