
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій  
 
 

«09» лютого 2021 року     м. Рожище                             № 4 

 

 

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. 

 

Запрошені: 

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

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

діяльності виконавчих органів міської ради; 

Поліщук В.А. – Рожищенський міський голова; 

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

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

 

 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про розпорядження «Про внесення змін до показників спеціального фонду 

бюджету Рожищенської територіальної громади  на 2021 рік».  

Інформує: Попова І.С. – начальник фінансового відділу 

Рожищенської міської ради. 

3. Про клопотання гуманітарного відділу Рожищенської міської ради від 

04.02.2021 року №28/01-10/2-21 щодо виділення коштів на співфінансування 

закупівлі шкільного автобуса для потреб Комунального опорного навчального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Переспа». 

 Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу  

                               Рожищенської міської ради. 

4. 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» - 4, «проти» - 0, утримались - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про розпорядження «Про внесення змін до показників спеціального фонду 

бюджету Рожищенської територіальної громади  на 2021 рік».  

Інформація начальника фінансового відділу Рожищенської 

міської ради Попової І.С. (додається). 

ВИСТУПИЛИ:   Ковальчук В.В.,  Кривов’язюк А.В.,  Поліщук В.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 затвердити дане розпорядження на 

позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про клопотання гуманітарного відділу Рожищенської міської ради від 

04.02.2021 року №28/01-10/2-21 щодо виділення коштів на співфінансування 

закупівлі шкільного автобуса для потреб Комунального опорного навчального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Переспа». 

Інформація начальника гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради Кузави І.Б. (додається). 

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

В.В., Поліщук В.А., Попова І.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати фінансовому відділу Рожищенської міської ради при 

підготовці проекту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 

грудня 2020 року № 3/17 «Про бюджет Рожищенської територіальної громади 

на 2021 рік» врахувати клопотання гуманітарного відділу Рожищенської міської 

ради щодо  виділення  коштів у сумі 610,00 тис. грн. на співфінансування 

закупівлі шкільного автобуса для потреб Комунального опорного навчального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Переспа». 

Голосування: «за» - 4, «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  
 

 

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

 

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  
 

 

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

 

Про розпорядження «Про внесення змін до 

показників спеціального фонду бюджету 

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 затвердити дане розпорядження 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  
 

 

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

 

Про клопотання гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради від 04.02.2021 року №28/01-10/2-21 щодо 

виділення коштів на співфінансування закупівлі 

шкільного автобуса для потреб Комунального 

опорного навчального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. с. Переспа» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Рожищенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Лясковського С.Ю., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської 

ради Кузави І.Б. взяти до відома. 

        2. Рекомендувати фінансовому відділу Рожищенської міської ради при 

підготовці проекту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 

грудня 2020 року № 3/17 «Про бюджет Рожищенської територіальної громади 

на 2021 рік» врахувати клопотання гуманітарного відділу Рожищенської міської 

ради щодо  виділення  коштів у сумі 610,00 тис. грн. на співфінансування 

закупівлі шкільного автобуса для потреб Комунального опорного навчального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Переспа». 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                В.В. Безверхий  
 

 

 

 

 

 
 

 


