
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій  
 
 

«17» лютого 2021 року     м. Рожище                             № 5 

 

 

Присутні: 

заступник голови постійної комісії - Ковальчук В.В. 

секретар постійної комісії - Кучірка О.В. 

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

 

Запрошені: 

Войтович О.І. – головний спеціаліст з бухгалтерського обліку;  

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

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Іщук О.В. – директор підприємства житлово-комунального господарства 

Рожищенського району Волинської області; 

Кльоц Л.М. – провідний спеціаліст з питань кадрової роботи загального відділу 

Рожищенської міської ради; 

Кузава І.Б. –  начальник гуманітарного відділу 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; 

Редзій В.С. – головний лікар комунального некомерційного підприємства 

«Рожищенська центральна районна лікарня» Рожищенської районної ради.  

 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Ковальчук В.В. –  заступник голови постійної комісії. 

2. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних  підприємств 

Рожищенської міської ради на 2021 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

3. Про внесення змін до Програми «Безпечна Рожищенська територіальна 

громада» на 2021 рік. 



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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

4. Про внесення змін до Програми розвитку водопровідно-каналізаційного 

господарства Підприємства житлово-комунального господарства Рожищенського 

району Волинської області та комунального підприємства «Дубищенське житлово-

комунальне господарство» на 2021 рік . 

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

5. Про внесення змін до Програми підтримки та збереження об’єктів і майна 

комунальної власності Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

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

питань діяльності виконавчих органів 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 затвердження Програми розвитку освіти Рожищенської міської ради на 2021-

2025 роки. 

 Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу  

                               Рожищенської міської ради. 

8. Про затвердження Положення про преміювання, надання матеріальної допомоги 

та встановлення надбавки до посадового окладу працівникам гуманітарного 

відділу Рожищенської міської ради та керівникам установ галузі освіти та 

культури. 

Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

9. 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. 

10. 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.  

11. 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.  

12. 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. 



13. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період. 

Інформує: Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради. 

14. Різне. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформація заступника голови постійної комісії Ковальчука В.В. 

(додається). 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних  підприємств 

Рожищенської міської ради на 2021 рік. 

Інформація заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. (додається). 

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

Ухачевич С.О. 

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 та затвердити Програму фінансової 

підтримки комунальних  підприємств Рожищенської міської ради на 2021 рік на 

позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до Програми «Безпечна Рожищенська територіальна 

громада» на 2021 рік. 

Інформація заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. (додається). 

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

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 та внести зміни до Програми 

«Безпечна Рожищенська територіальна громада» на 2021 рік на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін до Програми розвитку водопровідно-каналізаційного 

господарства Підприємства житлово-комунального господарства Рожищенського 



району Волинської області та комунального підприємства «Дубищенське житлово-

комунальне господарство» на 2021 рік. 

Інформація заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Ковальчук В.В. 

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 та внести зміни до Програми 

розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Підприємства житлово-

комунального господарства Рожищенського району Волинської області та 

комунального підприємства «Дубищенське житлово-комунальне господарство» на 

2021 рік на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про внесення змін до Програми підтримки та збереження об’єктів і майна 

комунальної власності Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформація заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. (додається). 

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

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 та внести зміни до Програми 

підтримки та збереження об’єктів і майна комунальної власності Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік на позачерговому засіданні. 

Голосування: «за» - 5, «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: Кучірка О.В.,Ковальчук В.В.,Кривов’язюк А.В.,Ухачевич С.О., 

Літушко А.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Внести зміни у проект рішення, а саме видалити пункт 9) Компенсація за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (кошти у 

розмірі 45 тис. грн. залишити в резервному фонді). 

3. Рекомендувати заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковському С.Ю.: 

- вивчити питання щодо забезпечення зубопротезуванням учасників бойових дій, 

ветеранів праці, Почесних донорів України та за підсумками виконання бюджету 

Рожищенської територіальної громади за І квартал 2021 року внести зміни до 

Програми; 



- вивчити питання щодо отримання одноразової грошової допомоги учасникам 

АТО/ООС у розмірі 500 грн кожному з нагоди святкування 14 жовтня Дня 

Захисника України та за підсумками виконання бюджету Рожищенської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року внести зміни до Програми. 

4. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення та затвердити зі 

змінами Комплексну програму соціального захисту населення Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження Програми розвитку освіти Рожищенської міської ради на 2021-

2025 роки. 

Інформація начальника гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради Кузави І.Б. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кривов’язюк А.В., Поліщук А.В., Ковальчук В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити Програму розвитку 

освіти Рожищенської міської ради на 2021-2025 роки на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження Положення про преміювання, надання матеріальної допомоги 

та встановлення надбавки до посадового окладу працівникам гуманітарного 

відділу Рожищенської міської ради та керівникам установ галузі освіти та 

культури. 

Інформація начальника гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради Кузави І.Б. (додається). 

ВИСТУПИВ: Кучірка О.В., який запропонував встановити межу щодо 

преміювання. 

ОБГОВОРЕННЯ: 

В обговоренні взяли участь Кривов’язюк А.В., Поліщук А.В., Ковальчук В.В., 

Попова І.С., Ухачевич С.В., Демчук М.В. 

Голосування: «за» - 3, «проти» - 1, «утримався» - 1, «не голосував» - 0. 

Рекомендацію не прийнято. 

ВИСТУПИЛИ: Поліщук В.А., Попова І.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити Положення про 

преміювання, надання матеріальної допомоги та встановлення надбавки до 

посадового окладу працівникам гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

та керівникам установ галузі освіти та культури на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 



9. 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: Кучірка О.В., Ковальчук В.В. 

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 та внести зміни 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» на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

10. 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: Кучірка О.В., Ковальчук В.В., Поліщук В.А, Кривов’язюк А.В. 

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 про перейменування 

комунального некомерційного підприємства «Рожищенська центральна районна 

лікарня» Рожищенської районної ради в комунальне підприємство «Рожищенська 

багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради та затвердити Статут в новій 

редакції на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

11. 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:   Ковальчук В.В.,   Кучірка О.В.,   Поліщук В.А.,    Кривов’язюк 

А.В., Ухачевич С.О. 

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 та затвердити Положення про платні 

послуги, які надаються комунальним підприємством «Рожищенська 

багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

12. 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: Кривов’язюк А.В., Кучірка О.В., Поліщук В.А.,Ухачевич С.О., 

Кузава І.Б. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Рожищенської міської ради Попової 

І.С. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та прийняти проект рішення «Про 

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

бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 рік» на позачерговому 

засіданні із змінами (не враховувати суму 10442 грн. - на оплату сертифікатів 

прийняття в експлуатацію амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 

найменування проекту «Реконструкція частини приміщення військкомату під 

амбулаторію загальної практики сімейної медицини в м. Рожище Волинської 

області на вул. Мазепи, 108А», а також врахувати зміни по КПКВК 0113242 «інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», змінивши суму 

467980 грн. на суму 412980 грн. – фінансування заходів по Програмі соціального 

захисту населення Рожищенської територіальної громади на 2021 рік). 

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

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період. 

Інформація секретаря Рожищенської міської ради Зінгель Н.В. 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Ковальчук В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити  розпорядження 

міського голови, прийнятих в міжсесійний період, на позачерговому засіданні. 

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

 

 

Заступник голови постійної комісії                                          В.В. Ковальчук 

 

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  
 

 

«17» лютого 2021 року м. Рожище                             № 5/1 

 

Про порядок денний засідання 

постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови постійної комісії 

Безверхого В.В., постійна комісія  

 ВИРІШИЛА: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

 

                                   

Заступник голови постійної комісії                                            В.В. Ковальчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  
 

 

«17» лютого 2021 року м. Рожище                          № 5/2 

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки 

комунальних  підприємств Рожищенської міської 

ради 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 та затвердити Програму фінансової 

підтримки комунальних  підприємств Рожищенської міської ради на 2021 рік на 

позачерговому засіданні. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                            В.В. Ковальчук  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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  
 

 

«17» лютого 2021 року м. Рожище                          № 5/3 

 

Про внесення змін до Програми «Безпечна 

Рожищенська територіальна громада» 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 та внести зміни до Програми 

«Безпечна Рожищенська територіальна громада» на 2021 рік на позачерговому 

засіданні. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                            В.В. Ковальчук  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  
 

 

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

 

Про внесення змін до Програми розвитку водопровідно-

каналізаційного господарства Підприємства житлово-

комунального господарства Рожищенського району 

Волинської області та комунального підприємства 

«Дубищенське житлово-комунальне господарство» 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 та внести зміни до Програми 

розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Підприємства житлово-

комунального господарства Рожищенського району Волинської області та 

комунального підприємства «Дубищенське житлово-комунальне господарство» на 

2021 рік на позачерговому засіданні. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                            В.В. Ковальчук  
 

 

 

 

 

 

 

 
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  
 

 

«17» лютого 2021 року м. Рожище                          № 5/5 

 

Про внесення змін до Програми підтримки та збереження 

об’єктів і майна комунальної власності 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 та внести зміни до Програми 

підтримки та збереження об’єктів і майна комунальної власності Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік на позачерговому засіданні. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                            В.В. Ковальчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

 

«17» лютого 2021 року м. Рожище                          № 5/6 

 

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. Внести зміни у проект рішення, а саме видалити пункт 9) Компенсація за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (кошти у 

розмірі 45 тис. грн. залишити в резервному фонді). 

3. Рекомендувати заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковському С.Ю.: 

- вивчити питання щодо забезпечення зубопротезуванням учасників бойових дій, 

ветеранів праці, Почесних донорів України та за підсумками виконання бюджету 

Рожищенської територіальної громади за І квартал 2021 року внести зміни до 

Програми; 

- вивчити питання щодо отримання одноразової грошової допомоги учасникам 

АТО/ООС у розмірі 500 грн кожному з нагоди святкування 14 жовтня Дня 

Захисника України та за підсумками виконання бюджету Рожищенської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року внести зміни до Програми. 

4. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення та затвердити зі 

змінами Комплексну програму соціального захисту населення Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік на позачерговому засіданні. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                            В.В. Ковальчук  
 

 

 

 

 

 

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  
 

 

«17» лютого 2021 року м. Рожище                          № 5/7 

 

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 та затвердити Програму розвитку 

освіти Рожищенської міської ради на 2021-2025 роки на позачерговому засіданні. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                            В.В. Ковальчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

 

«17» лютого 2021 року м. Рожище                          № 5/8 
 

Про затвердження Положення про преміювання, 

надання матеріальної допомоги та встановлення 

надбавки до посадового окладу працівникам 

гуманітарного відділу Рожищенської міської ради та 

керівникам установ галузі освіти та культури 

 

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 та затвердити Положення про 

преміювання, надання матеріальної допомоги та встановлення надбавки до 

посадового окладу працівникам гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

та керівникам установ галузі освіти та культури на позачерговому засіданні. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                            В.В. Ковальчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

 

«17» лютого 2021 року м. Рожище                          № 5/9 
 

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 та внести зміни 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» на позачерговому засіданні. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                            В.В. Ковальчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

 

«17» лютого 2021 року м. Рожище                          № 5/10 
 

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 про перейменування 

комунального некомерційного підприємства «Рожищенська центральна районна 

лікарня» Рожищенської районної ради в комунальне підприємство «Рожищенська 

багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради та затвердити Статут в новій 

редакції на позачерговому засіданні. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                            В.В. Ковальчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

 

«17» лютого 2021 року м. Рожище                          № 5/11 
 

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 та затвердити Положення про платні 

послуги, які надаються комунальним підприємством «Рожищенська 

багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради на позачерговому засіданні. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                            В.В. Ковальчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

 

«17» лютого 2021 року м. Рожище                          № 5/12 
 

 

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 та прийняти проект рішення «Про 

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

бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 рік» на позачерговому 

засіданні із змінами (не враховувати суму 10442 грн. - на оплату сертифікатів 

прийняття в експлуатацію амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 

найменування проекту «Реконструкція частини приміщення військкомату під 

амбулаторію загальної практики сімейної медицини в м. Рожище Волинської 

області на вул. Мазепи, 108А», а також врахувати зміни по КПКВК 0113242 «інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», змінивши суму 

467980 грн. на суму 412980 грн. – фінансування заходів по Програмі соціального 

захисту населення Рожищенської територіальної громади на 2021 рік). 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                            В.В. Ковальчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  



 

 

«17» лютого 2021 року м. Рожище                          № 5/13 
 

 

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 та затвердити розпорядження 

міського голови, прийнятих в міжсесійний період, на позачерговому засіданні. 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                            В.В. Ковальчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


