
 

 
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 
 

«06» травня 2021 року     м.  Рожище                             № 7 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Максимюк М.М. 

Секретар постійної комісії: Басалик Л.І. 

Члени комісії: Кметюк О.М., Куденчук В.М., Басалик Л.І. 

 

Данилюк О.О. –  начальник відділу земельних відносин міської ради; 

Дубчук Ж.В. – начальник Служби у справах дітей Рожищенської міської ради. 

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; 

Пархомчук Л.В. – начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Рожищенської міської ради. 

Поліщук В.А. – міський голова; 

Поліщук В.О. –  перший заступник міського голови. 

Шварцкоп О.Ю. – директор комунальної установи «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Поліщук В.О. –  перший заступник міського голови. 

3. Про затвердження Програми висвітлення діяльності Рожищенської міської 

ради та її виконавчих органів на 2021 – 2022 роки. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради. 



4. Про внесення змін до 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. 

5. Про припинення шляхом ліквідації комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад с. Кобче». 

Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

6. Про припинення шляхом ліквідації  комунального закладу загальної середньої 

освіти «Кобченська початкова школа» Рожищенської міської ради Луцького 

району Волинської області.  

Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

7. Про надання згоди на реорганізацію та ліквідацію закладів культури 

Рожищенської  міської ради.  

Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

8. Про затвердження структури та граничної чисельності штатних одиниць 

комунальної установи «Центр соціальних служб» Рожищенської міської ради. 

Інформує: Шварцкоп О.Ю. – директор комунальної установи 

«Центр соціальних служб» Рожищенської міської ради. 

9. Про затвердження Положення про Службу у справах дітей Рожищенської 

міської ради у новій редакції. 

Інформує: Дубчук Ж.В. – начальник Служби у справах дітей 

Рожищенської міської ради. 

10. Про затвердження Положення про медичний пункт тимчасового базування. 

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

первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської 

ради. 

11. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного 

стану Рожищенською міською радою. 

Інформує: Пархомчук Л.В. – начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Рожищенської міської ради. 

12. 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 затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

 Інформація першого заступника міського голови Поліщука В.О.   

    (додається). 



ВИСТУПИЛИ:  Куденчук В.М. запропонував включити в основні завдання на 

2021 рік Розділу 3.2 Освіта та культура:  - придбання шкільного автобуса 

КЗЗСО «Переспівський ліцей». 

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

Максимюк М.М. 

За дану пропозицію проголосували 5 депутатів. Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію першого заступника міського голови Поліщука В.О. взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити Програму 

соціально-економічного та культурного розвитку Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік з доповненнями на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження Програми висвітлення діяльності Рожищенської міської 

ради та її виконавчих органів на 2021 – 2022 роки. 

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. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити Програму 

висвітлення діяльності Рожищенської міської ради та її виконавчих органів на 

2021 – 2022 роки на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік.    

Інформація заступника міського голови з питань діяльності 

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

ВИСТУПИЛИ: Нечипорук О.М., Басалик Л.І., Кметюк О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та внести зміни до Комплексної 

програми соціального захисту населення Рожищенської територіальної громади 

на 2021 рік на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про припинення шляхом ліквідації комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад с. Кобче». 

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 сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про припинення шляхом ліквідації  комунального закладу загальної середньої 

освіти «Кобченська початкова школа» Рожищенської міської ради Луцького 

району Волинської області.  

Інформація начальника гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради Кузави І.Б. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Максимюк М.М., Лясковський С.Ю., Нечипорук О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про надання згоди на реорганізацію та ліквідацію закладів культури 

Рожищенської  міської ради.  

Інформація начальника гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради Кузави І.Б. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Куденчук В.М. запропонував внести зміни в перелік закладів 

культури Рожищенської міської ради, які пропонуються реорганізувати та 

ліквідувати, а саме: замінити у п.8. реорганізацію клубу с. Берегове на 

ліквідацію. 

ОБГОВОРЕННЯ: Максимюк М.М., Нечипорук О.М. 

За дану пропозицію проголосували 5 депутатів. Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання із 

запропонованими змінами на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження структури та граничної чисельності штатних одиниць 

комунальної установи «Центр соціальних служб» Рожищенської міської ради. 

Інформація директора комунальної установи «Центр соціальних 

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

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

Поліщук В.А. 



ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора комунальної установи «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради Шварцкопа О.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити структуру, 

граничну чисельність штатних одиниць комунальної установи «Центр 

соціальних служб» Рожищенської міської ради на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження Положення про Службу у справах дітей Рожищенської 

міської ради у новій редакції. 

Інформація начальника Служби у справах дітей Рожищенської 

міської ради Дубчук Ж.В. (додається). 

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника Служби у справах дітей Рожищенської міської ради 

Дубчук Ж.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити Положення про 

Службу у справах дітей Рожищенської міської ради у новій редакції на 

позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження Положення про медичний пункт тимчасового базування. 

Інформація директора КНП «Рожищенський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»  Рожищенської  міської  ради  

Басалик Л.І. (додається). 

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора КНП «Рожищенський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Рожищенської міської ради Басалик Л.І. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити Положення про 

медичний пункт тимчасового базування на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного 

стану Рожищенською міською радою. 

Інформація начальника відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Рожищенської міської ради Пархомчук Л.В. (додається). 

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

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Рожищенської міської ради Пархомчук Л.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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



СЛУХАЛИ: 

12. Про внесення змін до структури, загальної чисельності апарату 

Рожищенської міської ради, виконавчого комітету, та інших її виконавчих 

органів. 

Інформація провідного спеціаліста з питань кадрової роботи 

Рожищенської міської ради Кльоц Л.М. та начальника відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О. 

ВИСТУПИЛИ: Поліщук В.А., Куденчук В.М., Нечипорук О.М. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію провідного спеціаліста з питань кадрової роботи Рожищенської 

міської ради Кльоц Л.М. та начальника відділу земельних відносин 

Рожищенської міської ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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 

 
 

«06» травня 2021 року м. Рожище                              № 7/1 

 

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 
 

«06» травня 2021 року м. Рожище                              № 7/2 

 

Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника міського 

голови Поліщука В.О., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію першого заступника міського голови Поліщука В.О. взяти 

до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити Програму 

соціально-економічного та культурного розвитку Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік з доповненнями на позачерговому засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«06» травня 2021 року м. Рожище                              № 7/3 

 

Про затвердження Програми висвітлення 

діяльності Рожищенської міської ради та її 

виконавчих органів на 2021 – 2022 роки 

 

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 

висвітлення діяльності Рожищенської міської ради та її виконавчих органів на 

2021 – 2022 роки на позачерговому засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«06» травня 2021 року м. Рожище                              № 7/4 

 

Про внесення змін до Комплексної програми 

соціального захисту населення Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік    

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

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

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та внести зміни до 

Комплексної програми соціального захисту населення Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік на позачерговому засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«06» травня 2021 року м. Рожище                              № 7/5 

 

Про припинення шляхом ліквідації комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад с. Кобче» 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Кузави І.Б., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської 

ради Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«06» травня 2021 року м. Рожище                              № 7/6 

 

Про припинення шляхом ліквідації  

комунального закладу загальної середньої освіти 

«Кобченська початкова школа» Рожищенської 

міської ради Луцького району Волинської області 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Кузави І.Б., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської 

ради Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«06» травня 2021 року м. Рожище                              № 7/7 

 

Про надання згоди на реорганізацію та ліквідацію 

закладів 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 із 

запропонованими змінами на позачерговому засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«06» травня 2021 року м. Рожище                              № 7/8 

 

Про затвердження структури та граничної чисельності 

штатних одиниць комунальної установи «Центр 

соціальних служб» Рожищенської міської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора комунальної 

установи  «Центр  соціальних  служб»  Рожищенської  міської  ради  

Шварцкопа О.Ю., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора комунальної установи «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради Шварцкопа О.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити структуру, 

граничну чисельність штатних одиниць комунальної установи «Центр 

соціальних служб» Рожищенської міської ради на позачерговому засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«06» травня 2021 року м. Рожище                              № 7/9 

 

Про затвердження Положення про 

Службу у справах дітей Рожищенської 

міської ради у новій редакції 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Служби у справах 

дітей Рожищенської міської ради Дубчук Ж.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника Служби у справах дітей Рожищенської міської 

ради Дубчук Ж.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити Положення 

про Службу у справах дітей Рожищенської міської ради у новій редакції на 

позачерговому засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 

 
 

«06» травня 2021 року м. Рожище                              № 7/10 

 

Про затвердження Положення про 

медичний пункт тимчасового базування 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора КНП «Рожищенський 

центр первинної медико-санітарної допомоги»  Рожищенської  міської  ради  

Басалик Л.І., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора КНП «Рожищенський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Рожищенської міської ради Басалик Л.І. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити Положення 

про медичний пункт тимчасового базування на позачерговому засіданні. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 

 
 

«06» травня 2021 року м. Рожище                              № 7/11 

 

Про здійснення повноважень у сфері 

державної реєстрації актів цивільного 

стану Рожищенською міською радою 

 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  начальника  відділу  «Центр 

надання  адміністративних  послуг»  Рожищенської  міської  ради       

Пархомчук Л.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Рожищенської міської ради Пархомчук Л.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 

 
 

«06» травня 2021 року м. Рожище                              № 7/12 

 

Про внесення змін до структури, загальної 

чисельності апарату Рожищенської 

міської ради, виконавчого комітету, та 

інших її виконавчих органів 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію провідного спеціаліста з питань 

кадрової роботи Рожищенської міської ради Кльоц Л.М. та начальника відділу 

земельних відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О., постійна 

комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію провідного спеціаліста з питань кадрової роботи 

Рожищенської міської ради Кльоц Л.М. та начальника відділу земельних 

відносин Рожищенської міської ради Данилюка О.О. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на 

позачерговому засіданні. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


