
 
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 
 

«16» лютого 2021 року     м.  Рожище                             № 4 

 

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;  

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 міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради; 

Поліщук В.А. – Рожищенський міський голова; 

Поліщук В.О. – перший заступник міського голови. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про клопотання гуманітарного відділу Рожищенської міської ради від 

05.02.2021 року № 32/01-10/2-21 щодо перейменування закладів загальної 

середньої освіти та затвердження статутів цих закладів у новій редакції. 

 Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу  

                               Рожищенської міської ради. 

3. Про затвердження Програми розвитку освіти Рожищенської міської ради на 

2021-2025 роки. 

 Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу  

                               Рожищенської міської ради. 

4. Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої 



освіти Рожищенської міської ради. 

 Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу  

                               Рожищенської міської ради. 

5. Про затвердження Положення про порядок використання шкільних автобусів. 

 Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу  

                               Рожищенської міської ради. 

6. Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

7. Про стан медичного обслуговування жителів Рожищенської територіальної 

громади. 

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

центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської 

районної ради. 

8. Про затвердження Положення про відділ містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради. 

Інформує: Інформує: Кузавка В.Г. – начальник відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології 

Рожищенської міської ради. 

9. Про перейменування комунального некомерційного підприємства 

«Рожищенська центральна районна лікарня»  Рожищенської районної ради в 

комунальне підприємство «Рожищенська багатопрофільна лікарня» 

Рожищенської міської ради та затвердження Статуту в новій редакції. 

Інформує: Редзій В.С. – головний лікар комунального 

некомерційного підприємства «Рожищенська центральна 

районна лікарня» Рожищенської районної ради.  

10. Про затвердження Положення про платні послуги, які надаються 

комунальним підприємством «Рожищенська багатопрофільна лікарня» 

Рожищенської міської ради. 

 Інформує: Редзій В.С. – головний лікар комунального 

некомерційного підприємства «Рожищенська центральна 

районна лікарня» Рожищенської районної ради.  

11. Про перейменування  Рожищенського районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді та затвердження Положення у новій редакції. 

Інформує: Шварцкоп О.Ю. – директор Рожищенського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

12. Про перейменування Трудового архіву Рожищенського району та 

затвердження Положення у новій редакції. 

Інформує: Момотюк Л.М. – завідувач Трудового архіву 

Рожищенського району. 



13. Про перейменування Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Рожищенського району Волинської області та 

затвердження Положення у новій редакції. 

Інформує: Поліщук Г.Л. – директор Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Рожищенського району.  

14. 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. 

15. Про затвердження Положення про Службу у справах дітей Рожищенської 

міської ради.  

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

16. Про затвердження Положення про офіційний вебсайт Рожищенської 

територіальної громади. 

Інформує: Івашин О.В. – начальник загального відділу 

Рожищенської міської ради. 

17. Різне.  

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформація голови постійної комісії Максимюка М.М. 

ВИРІШИЛИ:  

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про клопотання гуманітарного відділу Рожищенської міської ради від 

05.02.2021 року № 32/01-10/2-21 щодо  перейменування закладів загальної 

середньої освіти та затвердження статутів цих закладів у новій редакції. 

Інформація начальника гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради Кузави І.Б. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Куденчук В.М., Максимюк М.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. 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 затвердження Програми розвитку освіти Рожищенської міської ради на 

2021-2025 роки. 



Інформація начальника гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради Кузави І.Б. (додається). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. 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 закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти Рожищенської міської ради. 

Інформація начальника гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради Кузави І.Б. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Нечипорук О.М., Максимюк М.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. 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: 

5. Про затвердження Положення про порядок використання шкільних автобусів. 

Інформація начальника гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради Кузави І.Б. (додається). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. 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 затвердження Комплексної програми соціального захисту населення 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформація заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Нечипорук О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника 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» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про стан медичного обслуговування жителів Рожищенської територіальної 

громади. 

Інформація директора КНП «Рожищенський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Рожищенської районної ради 

Басалик Л.І. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Поліщук В.А., Куденчук В.М., Редзій В.М. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження Положення про відділ містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради. 

Інформація начальника відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, 

транспорту та екології Рожищенської міської ради Кузавки 

В.Г. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Максимюк М.М. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Кузавки В.Г. 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: 

9. Про перейменування комунального некомерційного підприємства 

«Рожищенська центральна районна лікарня»  Рожищенської районної ради в 

комунальне підприємство «Рожищенська багатопрофільна лікарня» 

Рожищенської міської ради та затвердження Статуту в новій редакції. 

Інформація головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства «Рожищенська центральна районна лікарня» 

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

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

ВИРІШИЛИ:  



1. Інформацію головного лікаря комунального некомерційного підприємства 

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

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження Положення про платні послуги, які надаються 

комунальним підприємством «Рожищенська багатопрофільна лікарня» 

Рожищенської міської ради. 

Інформація головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства «Рожищенська центральна районна лікарня» 

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

ВИСТУПИЛИ: Кметюк О.М., Кузава І.Б., Нечипорук О.М., Поліщук В.А., 

Максимюк М.М. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію головного лікаря комунального некомерційного підприємства 

«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» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 2  (Максимюк М.М.,  

Бондарук О.В.), «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про перейменування  Рожищенського районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді та затвердження Положення у новій редакції. 

Інформація директора Рожищенського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Шварцкопа О.Ю. 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Максимюк М.М. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора Рожищенського районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді Шварцкопа О.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1 

(Куденчук В.М.). 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про перейменування Трудового архіву Рожищенського району та 

затвердження Положення у новій редакції. 

Інформація завідувача Трудового архіву Рожищенського 

району Момотюк Л.М. (додається). 

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, «утримався» - 0, «не голосував» - 1 

(Куденчук В.М.). 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про перейменування Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Рожищенського району Волинської області та 

затвердження Положення у новій редакції. 

Інформація директора Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Рожищенського 

району Поліщук Г.Л. (додається). 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Рожищенського району Поліщук Г.Л. взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1 

(Куденчук В.М.). 

 

СЛУХАЛИ: 

14. 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: Максимюк М.М., Поліщук В.А. 

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» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 1 (Нечипорук О.М.), «не 

голосував» - 1 (Куденчук В.М.). 

 

СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження Положення про Службу у справах дітей Рожищенської 

міської ради. 

Інформація заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. 

(додається). 



ВИСТУПИЛИ: Нечипорук О.М., яка запропонувала включити до розділу ІV 

Права та обов’язки підпункт 16) за зверненням керівників закладів загальної 

середньої освіти допомагати залучати здобувачів освіти закладів загальної 

середньої освіти, які мають пропуски уроків без поважних причин, до 

навчального процесу. 

Дану пропозицію підтримали одноголосно 5 депутатів. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання зі змінами на 

позачерговому засіданні. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1 

(Куденчук В.М.). 

 

СЛУХАЛИ: 

16. Про затвердження Положення про офіційний вебсайт Рожищенської 

територіальної громади. 

Інформація начальника загального відділу Рожищенської 

міської ради Івашина О.В. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Максимюк М.М. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника загального відділу Рожищенської міської ради 

Івашина О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1 

(Куденчук В.М.). 

 

СЛУХАЛИ: 

17. Різне. 

17.1. Про відсутність цілодобової аптеки на території Рожищенської 

територіальної громади. 

Інформує: Максимюк М.М. голова постійної комісії, який 

озвучив питання відсутності цілодобової аптеки на території 

Рожищенської територіальної громади. 

ВИСТУПИЛИ: Лясковський С.Ю., Басалик Л.І., Поліщук В.А., Кметюк О.М. 

ВИРІШИЛИ:  

Ініціювати зустріч з керівниками окремих аптек м. Рожище щодо розгляду 

питання «Про можливість організації цілодобового режиму роботи аптек на 

території Рожищенської територіальної громади». 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 1 

(Куденчук В.М.). 

 

 

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 

 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/1 

 

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 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/2 

 

Про клопотання гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради від 05.02.2021 року № 32/01-10/2-21 щодо  

перейменування закладів загальної середньої освіти та 

затвердження статутів цих закладів у новій редакції 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника гуманітарного 

відділу Рожищенської міської ради Кузави І.Б., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. 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 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/3 

 

Про затвердження Програми розвитку освіти 

Рожищенської міської ради на 2021-2025 роки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника гуманітарного 

відділу Рожищенської міської ради Кузави І.Б., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. 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 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/4 

 

Про закріплення території обслуговування за закладами 

загальної середньої освіти Рожищенської міської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника гуманітарного 

відділу Рожищенської міської ради Кузави І.Б., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. 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 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/5 

 

Про затвердження Положення про порядок  

використання шкільних автобусів 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника гуманітарного 

відділу Рожищенської міської ради Кузави І.Б., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. 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 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/6 

 

Про затвердження Комплексної програми 

соціального захисту населення Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника 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                                                                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 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/7 

 

Про стан медичного обслуговування жителів  

Рожищенської територіальної громади 

 

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                                                                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 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/8 

 

Про затвердження Положення про відділ 

містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології 

Рожищенської міської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Кузавки В.Г., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Кузавки В.Г. 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 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/9 

 

Про перейменування комунального некомерційного 

підприємства «Рожищенська центральна районна 

лікарня»  Рожищенської районної ради в 

комунальне підприємство «Рожищенська 

багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської 

ради та затвердження Статуту в новій редакції 

 

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 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 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/10 
 

Про затвердження Положення про платні послуги, 

які надаються комунальним підприємством 

«Рожищенська багатопрофільна лікарня» 

Рожищенської міської ради 

 

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 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 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/11 
 

Про перейменування  Рожищенського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

та затвердження Положення у новій редакції 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Рожищенського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Шварцкопа О.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора Рожищенського районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді Шварцкопа О.Ю. 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 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/12 
 

Про перейменування Трудового архіву Рожищенського  

району та затвердження Положення у новій редакції 

 

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                                                                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 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/13 
 

Про перейменування Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Рожищенського району Волинської області 

та затвердження Положення у новій редакції 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Рожищенського району Поліщук Г.Л., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Рожищенського району Поліщук Г.Л. 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 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/14 
 

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 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/15 
 

Про затвердження Положення про Службу  

у справах дітей Рожищенської міської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання зі змінами 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 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/16 
 

Про затвердження Положення про офіційний 

вебсайт Рожищенської територіальної громади 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника загального відділу 

Рожищенської міської ради Івашина О.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника загального відділу Рожищенської міської ради 

Івашина О.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 
 

«16» лютого 2021 року м. Рожище                              № 4/17 

 
Про відсутність цілодобової аптеки на території  

Рожищенської територіальної громади 

 

Обговоривши питання про відсутність цілодобової аптеки на території 

Рожищенської територіальної громади, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

Ініціювати зустріч з керівниками окремих аптек м. Рожище щодо розгляду 

питання «Про можливість організації цілодобового режиму роботи аптек на 

території Рожищенської територіальної громади». 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 


