
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій  
 
 

«26» січня 2021 року     м. Рожище                             № 3 

 

Присутні: 

голова постійної комісії - Безверхий В.В. 

секретар постійної комісії – Кучірка О.В. 

Члени комісії:  Ухачевич С.О., Кривов`язюк  А. В., Літушко А. А. 

 

Запрошені: 

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

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Карась А. О. – діловод загального відділу 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; 

Пархомчук Л.В. – начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Рожищенської міської ради; 

Поліщук В.А. – Рожищенський міський голова; 

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

Редзій В.С. – головний лікар КНП «Рожищенська центральна районна лікарня» 

Рожищенської районної ради. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. 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.  

3. 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. 

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

2021 року. 

Інформує: Зінгель Н.В. –  секретар Рожищенської міської 

ради. 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/17 

«Про бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 рік». 

Інформує: Попова І.С. – начальник фінансового відділу 

Рожищенської міської ради. 

6. Про затвердження Положення про преміювання та матеріальне 

стимулювання працівників фінансового відділу Рожищенської міської ради. 

Інформує: Попова І.С. – начальник фінансового відділу 

Рожищенської міської ради. 

7. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Дільниця 

благоустрою Рожищенської міської ради» у новій редакції. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

8. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через 

відділ «Центр надання адміністративних послуг» Рожищенської міської ради.  

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

                               надання адміністративних послуг» Рожищенської  

                               міської ради. 

9. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період. 

 Інформує: Зінгель Н.В. –  секретар Рожищенської міської 

ради. 

10. 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 розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформація головного лікаря КНП «Рожищенська 

центральна районна лікарня» Рожищенської районної ради 

Редзія В.С.(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Поліщук В.А., Попова І.С., Кучірка О.В., Кривов’язюк А.В.,  

Літушко А.А. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного лікаря КНП «Рожищенська центральна районна 

лікарня» Рожищенської районної ради Редзія В.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

3. Виділити із міського бюджету на реалізацію Програми підтримки та розвитку 

вторинної медичної допомоги на території Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік 1215,470 тис. грн. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, утримались – 1 (Ухачевич С.О). 

 

СЛУХАЛИ: 

3. 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., Кривов’язюк А.В. 

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» - 2 (Безверхий В.В., Ухачевич С.О.), «проти» - 0,     

утримались – 3 (Кривов`язюк  А. В., Літушко А. А., Кучірка О.В.). 

Рекомендація не прийнята. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

2021 року. 

Інформація секретаря Рожищенської міської ради       

Зінгель Н.В. (додається). 

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

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: 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/17 

«Про бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 рік». 

     Інформація начальника фінансового відділу Рожищенської  

     міської ради Попової І.С. (додається). 



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

Літушко А.А.,   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. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження Положення про преміювання та матеріальне 

стимулювання працівників фінансового відділу Рожищенської міської ради. 

     Інформація начальника фінансового відділу Рожищенської  

     міської ради Попової І.С. (додається). 

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

Літушко А.А.,   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» - 4, «проти» - 1 (Літушко А.А.), утримались - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Дільниця 

благоустрою Рожищенської міської ради» у новій редакції. 

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: 

8. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через 

відділ «Центр надання адміністративних послуг» Рожищенської міської ради. 

Інформація  начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Рожищенської міської ради 

Пархомчук Л.В. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кривов’язюк А.В., Кучірка О.В., Безверхий В.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» - 5, «проти» - 0, утримались - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період. 

Інформація секретаря Рожищенської міської ради       

Зінгель Н.В.  (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кучірка О.В., який висловив пропозицію щодо підготовки 

даного питання у табличній формі, де буде зазначено більш детальніша 

інформації  по кожному розпорядженю міського голови, прийнятого в 

міжсесійний період. 

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. 

 

 

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  
 

 

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

 

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  
 

 

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

 

Про  затвердження Програми підтримки та 

розвитку вторинної медичної допомоги на 

території Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши головного лікаря КНП «Рожищенська 

центральна районна лікарня» Рожищенської районної ради Редзія В.С., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного лікаря КНП «Рожищенська центральна районна 

лікарня» Рожищенської районної ради Редзія В.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні. 

3. Виділити із міського бюджету на реалізацію Програми підтримки та 

розвитку вторинної медичної допомоги на території Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік 1215,470 тис. грн. 

 

                                   

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  
 

 

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

 

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 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  
 

 

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

 

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 24 грудня 2020 року № 3/17 «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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  
 

 

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

 

Про затвердження Положення про преміювання  

та матеріальне стимулювання працівників 

фінансового відділу Рожищенської міської ради 

 

 

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. 

 

                                   

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  
 

 

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

 

Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради»  

у новій редакції 

 

 

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  
 

 

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

 

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, 

що надаються через відділ «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                                                                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  
 

 

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

 

Про затвердження розпоряджень міського 

голови, прийнятих в міжсесійний період  
 

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  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


