
 
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 
 

«18» березня 2021 року     м.  Рожище                             № 6 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Максимюк М.М. 

Секретар постійної комісії: Басалик Л.І. 

Члени комісії: Бондарук О.В., Куденчук В.М. 

 

Басалик Л.І. – директор КНП «Рожищенський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Рожищенської районної ради; 

Гайворонська І.М. – депутат Рожищенської міської ради, голова фракції 

«Європейська Солідарність»; 

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

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Кльоц Л.М. – провідний спеціаліст з питань кадрової роботи Рожищенської 

міської ради; 

Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради; 

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

органів міської ради; 

Максимюк О.М. – директор КЗ «Рожищенський будинок дитячої творчості»; 

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

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

обслуговування (надання соціальних послуг)» Рожищенської міської ради; 

Потрапелюк Н.А. – директор Рожищенського районного інклюзивно-

ресурсного центру; 

Приходько С.В. – директор Рожищенської районної дитячо-юнацької 

спортивної школи; 

Сосовський Ю.О. – директор Рожищенської районної дитячої музичної школи; 

Ткачук Л.М. – директор Комунального опорного закладу загальної середньої 

освіти «Рожищенський ліцей №3»  Рожищенської міської ради. 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про використання шкільного автобуса Комунального опорного закладу 

загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №3» Рожищенської міської 

ради. 



Інформує: Ткачук Л.М. - директор Комунального опорного закладу 

загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №3»  Рожищенської 

міської ради. 

3. Про затвердження структури, загальної чисельності працівників Комунальної 

установи  «Трудовий архів» Рожищенської міської ради. 
Інформує: Момотюк Л.М. – завідувач Комунальної установи  

«Трудовий архів» Рожищенської міської ради.                                  

4. Про перейменування комунального некомерційного підприємства 

«Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Рожищенської 

районної ради в комунальне некомерційне  підприємство «Рожищенський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської ради та 

затвердження Статуту в новій редакції. 
Інформує: Басалик Л.І. – директор КНП «Рожищенський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської районної ради. 

5. Про створення медичних пунктів тимчасового базування.  
Інформує: Басалик Л.І. – директор КНП «Рожищенський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської районної ради. 

6. Про перейменування Рожищенського районного інклюзивно-ресурсного 

центру та затвердження Статуту у новій редакції. 
Інформує: Потрапелюк Н.А. – директор Рожищенського районного 

інклюзивно-ресурсного центру.  

7. Про перейменування Рожищенської районної дитячо-юнацької спортивної 

школи та затвердження Статуту у новій редакції. 
Інформує: Приходько С.В. – директор Рожищенської районної дитячо-

юнацької спортивної школи. 

8. Про перейменування КЗ «Рожищенський будинок дитячої творчості» та 

затвердження Статуту у новій редакції. 
Інформує: Максимюк О.М. – директор КЗ «Рожищенський будинок   

дитячої творчості».  

9. Про перейменування  Рожищенської районної дитячої музичної школи та 

затвердження Статуту у новій редакції. 
Інформує: Сосовський Ю.О. – директор Рожищенської районної дитячої  

музичної школи. 
10. Про затвердження Цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури та спорту Рожищенської територіальної громади  на 2021-2025 роки.  
Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу Рожищенської  

міської ради. 

11. Про затвердження Програми розвитку культури, мистецтва та охорони 

культурної спадщини Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. 
Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу Рожищенської  

міської ради. 

12. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на посаду керівника 

закладу культури Рожищенської міської ради та типового контракту з 

керівником  закладу культури Рожищенської міської ради.  
Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу Рожищенської  

міської ради. 
13. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти  Рожищенської міської ради та 

типового контракту з керівником  комунального закладу загальної середньої 

освіти Рожищенської міської ради.  



 Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу Рожищенської  

 міської ради. 

14. Про надання згоди на ліквідацію та реорганізацію закладів культури 

Рожищенської міської ради. 
Інформують: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради; 

                                    Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу Рожищенської  міської  

                                    ради. 

15. Про затвердження Програми патріотичного виховання молоді, підготовки та 

проведення приписки і призову юнаків на строкову військову службу в Збройні 

сили України в Рожищенській міській територіальній громаді на 2021 рік. 
 Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

16. Про звернення депутатів Рожищенської міської ради до Президента України 

та Кабінету Міністрів України щодо необхідності невідкладного інформування 

населення Волинської області про початок  вакцинації від коронавірусної 

хвороби COVID-19. 
Інформує: Гайворонська І.М. – депутат Рожищенської міської ради, 

голова фракції «Європейська Солідарність». 
17. Про звернення депутатів Рожищенської міської ради восьмого скликання до 

голови  Волинської обласної державної адміністрації щодо готовності 

Волинської області до імунізації (вакцинації) населення проти COVID-19. 

Інформує: Гайворонська І.М. – депутат Рожищенської міської ради, 

голова фракції «Європейська Солідарність». 

18. Про затвердження структури, переліку посад та граничної штатної 

чисельності працівників комунальної установи «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Рожищенської 

міської ради. 
Інформує: Поліщук Г.Л. – директор КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рожищенської 

міської ради.  

19. Про затвердження переліку соціальних послуг, умови та порядок їх надання 

структурними підрозділами комунальної установи «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Рожищенської 

міської ради. 
Інформує: Поліщук Г.Л. – директор КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рожищенської 

міської ради.  

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2020 № 1/6 «Про 

затвердження Регламенту роботи Рожищенської міської ради восьмого 

скликання».                               
 Інформує: Куденчук В.М. – депутат Рожищенської міської ради.                                        

21.  Різне.  

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

ВИСТУПИВ: Максимюк М.М. - голова постійної комісії, який запропонував 

включити до порядку денного засідання постійної комісії питання під №2. «Про 



використання шкільного автобуса Комунального опорного закладу загальної 

середньої освіти «Рожищенський ліцей №3» Рожищенської міської ради». 

ВИРІШИЛИ:  

Схвалити порядок денний постійної комісії із запропонованими змінами. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про використання шкільного автобуса Комунального опорного закладу 

загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №3» Рожищенської міської 

ради. 

Інформація директора Комунального опорного закладу 

загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №3»  

Рожищенської міської ради Ткачука Л.М., який 

проінформував присутніх щодо необхідності використання 

шкільного автобуса БАЗ-2217 для освітніх потреб  

навчального закладу. 

ВИСТУПИЛИ:  Кузава І.Б., Максимюк М.М. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора Комунального опорного закладу загальної 

середньої освіти «Рожищенський ліцей №3»  Рожищенської міської ради 

Ткачука Л.М. взяти до відома. 

2. Доручити начальнику гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузаві І.Б. спільно із директором Комунального опорного закладу загальної 

середньої освіти «Рожищенський ліцей №3»  Рожищенської міської ради 

Ткачуком Л.М. вивчити питання щодо можливості використання шкільного 

автобуса БАЗ-2217 для освітніх потреб  навчального закладу та про результати 

розгляду даного питання проінформувати постійну комісію у місячний термін. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження структури, загальної чисельності працівників Комунальної 

установи  «Трудовий архів» Рожищенської міської ради. 

Інформація завідувача Комунальної установи  «Трудовий 

архів» Рожищенської міської ради Момотюк Л.М. 

(додається). 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію завідувача Комунальної установи «Трудовий архів» 

Рожищенської міської ради Момотюк Л.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про перейменування комунального некомерційного підприємства 

«Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Рожищенської 

районної ради в комунальне некомерційне  підприємство «Рожищенський центр 



первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської ради та 

затвердження Статуту в новій редакції. 

Інформація директора КНП «Рожищенський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Рожищенської районної ради 

Басалик Л.І. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Максимюк М.М., Бондарук О.В. 

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 черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про створення медичних пунктів тимчасового базування.  

Інформація директора КНП «Рожищенський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Рожищенської районної ради 

Басалик Л.І. (додається). 

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

Лясковський С.Ю. 

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 черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про перейменування Рожищенського районного інклюзивно-ресурсного 

центру та затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформація директора Рожищенського районного 

інклюзивно-ресурсного центру Потрапелюк Н.А. 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Максимюк М.М., Басалик Л.І. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію директора Рожищенського районного інклюзивно-

ресурсного центру Потрапелюк Н.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про перейменування Рожищенської районної дитячо-юнацької спортивної 

школи та затвердження Статуту у новій редакції. 



Інформація директора Рожищенської районної дитячо-

юнацької спортивної школи Приходька С.В. (додається). 

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора Рожищенської районної дитячо-юнацької 

спортивної школи Приходька С.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про перейменування КЗ «Рожищенський будинок дитячої творчості» та 

затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформація директора КЗ «Рожищенський будинок дитячої 

творчості» Максимюк О.М. (додається). 

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора КЗ «Рожищенський будинок дитячої творчості» 

Максимюк М.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про перейменування  Рожищенської районної дитячої музичної школи та 

затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформація директора Рожищенської районної дитячої  

музичної школи Сосовського Ю.О. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Максимюк М.М.,  Бондарук О.В. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора Рожищенської районної дитячої музичної школи 

Сосовського Ю.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження Цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури та спорту Рожищенської територіальної громади  на 2021-2025 роки. 

Інформація начальника гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради Кузави І.Б. (додається). 

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської 

ради Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 



Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про затвердження Програми розвитку культури, мистецтва та охорони 

культурної спадщини Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. 

Інформація начальника гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради Кузави І.Б. (додається). 

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської 

ради Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на посаду керівника 

закладу культури Рожищенської міської ради та типового контракту з 

керівником  закладу культури Рожищенської міської ради. 

Інформація начальника гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради Кузави І.Б. (додається). 

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

Лясковський С.Ю. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської 

ради Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти  Рожищенської міської ради та 

типового контракту з керівником  комунального закладу загальної середньої 

освіти Рожищенської міської ради.  

Інформація начальника гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради Кузави І.Б. (додається). 

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

Лясковський С.Ю. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської 

ради Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

 



СЛУХАЛИ: 

14. Про надання згоди на ліквідацію та реорганізацію закладів культури 

Рожищенської міської ради.  

Інформації заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. та 

начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. (додаються). 

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформації заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю. та начальника гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

15. Про  затвердження Програми патріотичного виховання молоді, підготовки 

та проведення приписки і призову юнаків на строкову військову службу в 

Збройні сили України в Рожищенській міській територіальній громаді               

на 2021 рік.  

Інформація заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю. 

(додається). 

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковському С.Ю. доопрацювати проект Програми 

патріотичного виховання молоді, підготовки та проведення приписки і призову 

юнаків на строкову військову службу в Збройні сили України в Рожищенській 

міській територіальній громаді  на 2021 рік відповідно до пропозицій членів 

постійної комісії. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

16.  Про звернення депутатів Рожищенської міської ради до Президента 

України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності невідкладного 

інформування населення Волинської області про початок  вакцинації від 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

Інформація депутата Рожищенської міської ради, голови 

фракції «Європейська Солідарність» Гайворонської  І.М. 

(додається). 



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

Лясковський С.Ю. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради, голови фракції 

«Європейська Солідарність» Гайворонської  І.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

17.  Про звернення депутатів Рожищенської міської ради восьмого скликання до 

голови  Волинської обласної державної адміністрації щодо готовності 

Волинської області до імунізації (вакцинації) населення проти COVID-19. 

Інформація депутата Рожищенської міської ради, голови 

фракції «Європейська Солідарність» Гайворонської  І.М. 

(додається). 

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

Лясковський С.Ю. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради, голови фракції 

«Європейська Солідарність» Гайворонської  І.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

18.  Про затвердження структури, переліку посад та граничної штатної 

чисельності працівників комунальної установи «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Рожищенської 

міської ради. 

Інформація директора КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 

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

ВИСТУПИЛИ: Максимюк М.М., Лясковський С.Ю., Куденчук В.М. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Рожищенської міської ради 

Поліщук Г.Л.  взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

19.  Про затвердження переліку соціальних послуг, умови та порядок їх 

надання структурними підрозділами комунальної установи «Територіальний 



центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Рожищенської 

міської ради. 

Інформація директора КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 

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

ВИСТУПИЛИ: Максимюк М.М., Лясковський С.Ю., Куденчук В.М.,     

Басалик Л.І. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Рожищенської міської ради 

Поліщук Г.Л.  взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

20.  Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2020 № 1/6 «Про 

затвердження Регламенту роботи Рожищенської міської ради восьмого 

скликання». 

Інформація  депутата Рожищенської міської ради     

Куденчука В.М. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Максимюк М.М. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради  Куденчука В.М.  взяти 

до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

21. Різне. 

21.1. Про відшкодування витрат на проїзд депутатам Рожищенської міської ради. 

Інформація: депутата Рожищенської міської ради     

Куденчука В.М.  

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради Куденчука В.М. взяти 

до відома. 

2. Доручити юридичному відділу Рожищенської міської ради вивчити 

питання щодо можливості відшкодування витрат на проїзд депутатам 

Рожищенської міської ради та про результати розгляду даного питання 

проінформувати постійну комісію у місячний термін.  

Голосування: «за» - 4, «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 

 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/1 

 

Про порядок денний засідання 

постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Максимюка М.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

Схвалити порядок денний постійної комісії із запропонованими змінами. 

 

                                   

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 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/2 

 

Про використання шкільного автобуса Комунального 

опорного закладу загальної середньої освіти 

«Рожищенський ліцей №3» Рожищенської міської ради 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Комунального 

опорного закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №3»  

Рожищенської міської ради Ткачука Л.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА 

1. Інформацію директора Комунального опорного закладу загальної 

середньої освіти «Рожищенський ліцей №3»  Рожищенської міської ради 

Ткачука Л.М. взяти до відома. 

2. Доручити начальнику гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузаві І.Б. спільно із директором Комунального опорного закладу загальної 

середньої освіти «Рожищенський ліцей №3»  Рожищенської міської ради 

Ткачуком Л.М. вивчити питання щодо можливості використання шкільного 

автобуса БАЗ-2217 для освітніх потреб  навчального закладу та про результати 

розгляду даного питання проінформувати постійну комісію у 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 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/3 

 

Про затвердження структури та граничної чисельності 

штатних одиниць Комунальної установи  «Трудовий 

архів» Рожищенської міської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача Комунальної 

установи «Трудовий архів» Рожищенської міської ради Момотюк Л.М., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію завідувача Комунальної установи «Трудовий архів» 

Рожищенської міської ради Момотюк Л.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

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 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/4 

 

Про перейменування комунального некомерційного 

підприємства «Рожищенський центр первинної  

медико-санітарної допомоги»  Рожищенської районної ради  

в комунальне некомерційне  підприємство «Рожищенський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Рожищенської міської ради та затвердження Статуту 

в новій редакції 

 

 

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 черговому 

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 
 

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

 

Про створення медичних пунктів тимчасового базування 

 

 

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 черговому 

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 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/6 

 

Про перейменування Рожищенського районного  

інклюзивно-ресурсного центру та затвердження 

Статуту у новій редакції 
 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Рожищенського 

районного інклюзивно-ресурсного центру Потрапелюк Н.А., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1.Інформацію директора  Рожищенського районного інклюзивно-

ресурсного центру Потрапелюк Н.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

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 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/7 

 

Про перейменування Рожищенської районної 

дитячо-юнацької спортивної школи та 

затвердження Статуту у новій редакції 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Рожищенської 

районної дитячо-юнацької спортивної школи Приходька С.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора Рожищенської районної дитячо-юнацької 

спортивної школи Приходька С.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

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 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/8 

 

Про перейменування КЗ «Рожищенський будинок 

дитячої творчості» та затвердження Статуту у новій 

редакції 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора КЗ «Рожищенський 

будинок дитячої творчості» Максимюк М.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора КЗ «Рожищенський будинок дитячої творчості» 

Максимюк М.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

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 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/9 

 

Про перейменування  Рожищенської районної дитячої 

музичної школи та затвердження Статуту у новій редакції 

 

Заслухавши та обговоривши директора Рожищенської районної дитячої 

музичної школи Сосовського Ю.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора Рожищенської районної дитячої музичної школи 

Сосовського Ю.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

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 

 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/10 

 

Про  затвердження Цільової 

соціальної програми розвитку 

фізичної культури та спорту 

Рожищенської територіальної 

громади  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 черговому 

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 

 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/11 

 

Про затвердження Програми 

розвитку культури, мистецтва та 

охорони культурної спадщини 

Рожищенської територіальної 

громади 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 черговому 

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 

 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/12 

 

Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на посаду 

керівника закладу культури 

Рожищенської міської ради та 

типового контракту з керівником  

закладу культури 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 черговому 

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 

 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/13 

 

Про затвердження Положення 

про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної 

середньої освіти  Рожищенської 

міської ради та типового 

контракту з керівником  

комунального закладу 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 черговому 

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 

 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/14 

 

Про надання згоди на ліквідацію 

та реорганізацію закладів 

культури Рожищенської міської 

ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформації заступника міського голови з 

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

начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради Кузави І.Б., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформації заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю. та начальника гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

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 

 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/15 

 

Про затвердження Програми 

патріотичного виховання молоді, 

підготовки та проведення приписки і 

призову юнаків на строкову військову 

службу в Збройні сили України в 

Рожищенській міській територіальній 

громаді 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. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковському С.Ю. доопрацювати проект Програми 

патріотичного виховання молоді, підготовки та проведення приписки і призову 

юнаків на строкову військову службу в Збройні сили України в Рожищенській 

міській територіальній громаді  на 2021 рік відповідно до пропозицій членів 

постійної комісії. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

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 

 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/16 

 

Про звернення депутатів Рожищенської міської ради 

до Президента України та Кабінету Міністрів України  

щодо необхідності невідкладного інформування  

населення Волинської області про початок   

вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата Рожищенської міської 

ради, голови фракції «Європейська Солідарність» Гайворонської  І.М., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради, голови фракції 

«Європейська Солідарність» Гайворонської  І.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

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 

 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/17 

 

Про звернення депутатів Рожищенської міської ради 

восьмого скликання до голови  Волинської обласної  

державної адміністрації щодо готовності Волинської області  

до імунізації (вакцинації) населення проти COVID-19 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата Рожищенської міської 

ради, голови фракції «Європейська Солідарність» Гайворонської  І.М., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради, голови фракції 

«Європейська Солідарність» Гайворонської  І.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

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 

 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/18 

 

Про затвердження структури, переліку посад  

та граничної штатної чисельності працівників  

комунальної установи «Територіальний центр  

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»  

Рожищенської міської ради 

 

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 сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

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 

 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/19 

 

Про затвердження переліку соціальних послуг,  

умови та порядок їх надання структурними  

підрозділами комунальної установи  

«Територіальний центр соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг)» Рожищенської міської ради 

 

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 сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

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 

 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/20 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 10.12.2020 № 1/6 «Про затвердження Регламенту 

роботи Рожищенської міської ради восьмого скликання» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата Рожищенської міської 

ради  Куденчука В.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради  Куденчука В.М.  взяти 

до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

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 
 

«18» березня 2021 року м. Рожище                              № 6/21 

 

Про відшкодування витрат на проїзд 

депутатам Рожищенської міської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата Рожищенської 

міської ради Куденчука В.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради Куденчука В.М. взяти 

до відома. 

2. Доручити юридичному відділу Рожищенської міської ради вивчити 

питання щодо можливості відшкодування витрат на проїзд депутатам 

Рожищенської міської ради та про результати розгляду даного питання 

проінформувати постійну комісію у місячний термін.  

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


