
 
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 
 

«05» березня 2021 року     м.  Рожище                             № 5 

 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Максимюк М.М. 

Члени комісії:  

Басалик Л.І. 

Бондарук О.В. 

Кметюк О.М. 

Куденчук В.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; 

Кухнюк Лариса Миколаївна – виконавчий директор ТЗОВ «Волиньфарм»; 

Лясковський С.Ю. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради; 

Момотюк Л.М. – завідувач КУ «Трудовий архів» Рожищенської міської ради; 

Півнюк Михайло Іванович – директор ДВТП «Волиньфармпостач»; 

Поліщук В.А. – Рожищенський міський голова; 

Поліщук Г.Л. – директор КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Рожищенської міської ради; 

Редзій В.С. – головний лікар КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» 

Рожищенської міської ради; 

Шайко Станіслав Павлович – директор ТЗОВ «Волиньфарм»; 

Шварцкоп О.Ю. – директор КУ «Центр соціальних служб» Рожищенської 

міської ради; 

Шергей Інна Ігорівна – регіональний представник мережі аптек «Подорожник». 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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



2. Про можливість організації цілодобового режиму роботи аптек на території 

Рожищенської територіальної громади. 

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

3. Про клопотання гуманітарного відділу Рожищенської міської ради від 

03.03.2021 року № 100/01-10/2-21 щодо надання дозволу на продовження 

контракту з директором КЗЗСО «Сокільський ліцей» Дорощук З.А. 

 Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу  

                               Рожищенської міської ради. 

4. Про клопотання КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської 

міської ради від 24.02.2021 року № 308/04-2.21 щодо внесення змін до 

Контракту.  

Інформує:  Редзій В.С. – головний лікар КП 

«Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської 

міської ради.  

5. Про клопотання КУ «Центр соціальних служб» Рожищенської міської ради  

від 01.03.2021 року № 64/02-05 щодо внесення змін до Контракту.   

Інформує: Шварцкоп О.Ю. – директор КУ «Центр соціальних 

служб» Рожищенської міської ради. 

6. Про клопотання КУ «Трудовий архів» Рожищенської міської ради від 

02.03.2021 року №157/01-38/2-21 щодо внесення змін до Контракту. 

                              Інформує: Момотюк Л.М. – завідувач КУ «Трудовий архів»  

                    Рожищенської міської ради. 

7. Про клопотання КУ «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Рожищенської міської ради» від 02.03.2021 року 

№ 183/01-08 щодо внесення змін до Контракту. 

Інформує: Поліщук Г.Л. – директор КУ «Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Рожищенської міської ради. 

8.  Різне.  

 
 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформація голови постійної комісії Максимюка М.М. 

ВИРІШИЛИ:  

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про можливість організації цілодобового режиму роботи аптек на території 

Рожищенської територіальної громади. 

Інформація голови постійної комісії Максимюка М.М. 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Поліщук В.А., Шайко С.П., Кухнюк Л.М., Півнюк М.І., 

Шергей І.І., Редзій В.С. 



ВИРІШИЛИ: Головному лікарю КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» 

Рожищенської міської ради Редзію В.С.: 

1. Провести зустріч з регіональним представником аптеки «Подорожник» 

Шергей І.І., яка запропонувала послугу цілодобової аптеки в медичному закладі 

та обговорити питання щодо відкриття аптеки «Подорожник» в приміщенні КП 

«Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради з 

цілодобовим режимом роботи. 

2. Про результати розгляду даного питання проінформувати Рожищенську 

міську раду в місячний термін. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про клопотання гуманітарного відділу Рожищенської міської ради від 

03.03.2021 року № 100/01-10/2-21 щодо надання дозволу на продовження 

контракту з директором КЗЗСО «Сокільський ліцей» Дорощук З.А. 

Інформація начальника гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради Кузави І.Б. (додається). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати гуманітарному відділу Рожищенської міської ради 

продовжити строковий трудовий договір (контракт) шляхом укладення 

Додаткової угоди до Контракту з директором комунального закладу загальної 

середньої освіти «Сокільський ліцей» Дорощук З.А. строком на чотири роки. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про клопотання КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської 

міської ради від 24.02.2021 року № 308/04-2.21 щодо внесення змін до 

Контракту.  

Інформація головного лікаря КП «Рожищенська 

багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради Редзія 

В.С. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кльоц Л.М., Поліщук В.А., Максимюк М.М., Куденчук В.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного лікаря КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» 

Рожищенської міської ради Редзія В.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати Рожищенському міському голові внести зміни до Контракту з 

головним лікарем КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської 

міської ради Редзієм В.С. шляхом укладення Додаткового договору до 

Контракту. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про клопотання КУ «Центр соціальних служб» Рожищенської міської ради  

від 01.03.2021 року № 64/02-05 щодо внесення змін до Контракту.   



Інформація директора КУ «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради Шварцкопа О.Ю. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Поліщук В.А., Максимюк М.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію директора КУ «Центр соціальних служб» Рожищенської міської 

ради Шварцкопа О.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати Рожищенському міському голові внести зміни до Контракту з 

директором КУ «Центр соціальних служб» Рожищенської міської ради 

Шварцкопом О.Ю. шляхом укладення Додаткового договору до Контракту. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про клопотання КУ «Трудовий архів» Рожищенської міської ради від 

02.03.2021 року №157/01-38/2-21 щодо внесення змін до Контракту. 

Інформація завідувача КУ «Трудовий архів» Рожищенської 

міської ради (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Максимюк М.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію завідувача КУ «Трудовий архів» Рожищенської міської ради 

Момотюк Л.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати Рожищенському міському голові внести зміни до Контракту з 

завідувачем КУ «Трудовий архів» Рожищенської міської ради Момотюк Л.М. 

шляхом укладення Додаткового договору до Контракту. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про клопотання КУ «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Рожищенської міської ради» від 02.03.2021 року 

№ 183/01-08 щодо внесення змін до Контракту. 

Інформація директора КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 

Рожищенської міської ради Поліщук Г.Л. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Максимюк М.М., Кльоц Л.М. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Рожищенської міської ради 

Поліщук Г.Л. взяти до відома. 

2. Рекомендувати Рожищенському міському голові внести зміни до Контракту з 

директором КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Рожищенської міської ради Поліщук Г.Л. шляхом 

укладення Додаткової угоди до Контракту. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

8. Різне. 

8.1. Про ситуацію, яка склалася з амбулаторією загальної практики-сімейної 

медицини № 2 у м. Рожище (приміщення військкомату). 



Інформація: Рожищенського міського голови Поліщука В.А. 

ВИСТУПИЛИ: Басалик Л.І., Куденчук В.М., Бондарук О.В., Максимюк М.М. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Рожищенського міського голови Поліщука В.А. взяти до відома. 

2. Доручити Рожищенському міському голові Поліщуку В.А. організувати 11 

березня 2021 року на 12:30 год. виїзну нараду депутатів міської ради із 

залученням виконавців робіт, відповідних фахівців, представників ЗМІ в 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 2 у м. Рожище 

(приміщення військкомату). 

Голосування: «за» - 5, «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 

 
 

«05» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/1 

 

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 
 

«05» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/2 

 

Про можливість організації цілодобового режиму роботи 

аптек на території Рожищенської територіальної громади 

 

 

Заслухавши та обговоривши питання щодо можливості організації 

цілодобового режиму роботи аптек на території Рожищенської територіальної 

громади, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: Доручити головному лікарю КП «Рожищенська багатопрофільна 

лікарня» Рожищенської міської ради Редзію В.С.: 

1. Провести зустріч з регіональним представником аптеки «Подорожник» 

Шергей І.І., яка запропонувала послугу цілодобової аптеки в медичному закладі 

та обговорити питання щодо відкриття аптеки «Подорожник» в приміщенні КП 

«Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради з 

цілодобовим режимом роботи. 

2. Про результати розгляду даного питання проінформувати Рожищенську 

міську раду в місячний термін. 

 

 

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 
 

«05» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/3 

 

Про клопотання гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради від 03.03.2021 року № 100/01-10/2-21 щодо 

надання дозволу на продовження контракту з 

директором КЗЗСО «Сокільський ліцей» Дорощук З.А. 

 

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 гуманітарному відділу Рожищенської міської ради 

продовжити строковий трудовий договір (контракт) шляхом укладення 

Додаткової угоди до Контракту з директором комунального закладу загальної 

середньої освіти «Сокільський ліцей» Дорощук З.А. строком на чотири роки. 

 

 

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 
 

«05» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/4 

 

Про клопотання КП «Рожищенська багатопрофільна 

лікарня» Рожищенської міської ради від 24.02.2021 

року № 308/04-2.21 щодо внесення змін до Контракту 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного лікаря КП 

«Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради Редзія 

В.С., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного лікаря КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» 

Рожищенської міської ради Редзія В.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати Рожищенському міському голові внести зміни до Контракту з 

головним лікарем КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської 

міської ради Редзієм В.С. шляхом укладення Додаткового договору до 

Контракту. 

 

 

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 
 

«05» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/5 

 

Про клопотання КУ «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради від 01.03.2021 року 

№ 64/02-05 щодо внесення змін до Контракту 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора КУ «Центр 

соціальних служб» Рожищенської міської ради Шварцкопа О.Ю., постійна 

комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора КУ «Центр соціальних служб» Рожищенської міської 

ради Шварцкопа О.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати Рожищенському міському голові внести зміни до Контракту з 

директором КУ «Центр соціальних служб» Рожищенської міської ради 

Шварцкопом О.Ю. шляхом укладення Додаткового договору до Контракту. 

 

 

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 
 

«05» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/6 

 

Про клопотання КУ «Трудовий архів» 

Рожищенської міської ради від 02.03.2021 року 

№157/01-38/2-21 щодо внесення змін до Контракту 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача КУ «Трудовий 

архів» Рожищенської міської ради Момотюк Л.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію завідувача КУ «Трудовий архів» Рожищенської міської ради 

Момотюк Л.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати Рожищенському міському голові внести зміни до Контракту з 

завідувачем КУ «Трудовий архів» Рожищенської міської ради Момотюк Л.М. 

шляхом укладення Додаткового договору до Контракту. 

 

 

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 
 

«05» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/7 

 

Про клопотання КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Рожищенської міської ради» від 02.03.2021 

року № 183/01-08 щодо внесення змін до Контракту 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора КУ 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Рожищенської міської ради Поліщук Г.Л., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Рожищенської міської ради 

Поліщук Г.Л. взяти до відома. 

2. Рекомендувати Рожищенському міському голові внести зміни до Контракту з 

директором КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Рожищенської міської ради Поліщук Г.Л. шляхом 

укладення Додаткової угоди до Контракту. 

 

 

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 
 

«05» березня 2021 року м. Рожище                              № 5/8 

 

Про ситуацію, яка склалася з амбулаторією 

загальної практики-сімейної медицини № 2 у 

м. Рожище (приміщення військкомату) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Рожищенського міського 

голови Поліщука В.А., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію Рожищенського міського голови Поліщука В.А. взяти до відома. 

2. Доручити Рожищенському міському голові Поліщуку В.А. організувати 11 

березня 2021 року на 12:30 год. виїзну нараду депутатів міської ради із 

залученням виконавців робіт, відповідних фахівців, представників ЗМІ в 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 2 у м. Рожище 

(приміщення військкомату). 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


