
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету та 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій  
 
 

«07» травня 2021 року     м. Рожище                                 № 7 

 

 

Присутні та запрошені: 

заступник голови постійної комісії - Ковальчук В.В. 

секретар постійної комісії - Кучірка О.В. 

Члени комісії: Гайворонська І.М., Літушко А.А. 

 

Войтович О.І. – головний бухгалтер Рожищенської міської ради; 

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

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;                                                                       

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

Літушко А. – помічник депутата міської ради Літушко А.А. 

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

виконавчих органів міської ради; 

Поліщук В.А. – міський голова; 

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

 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради. 

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 внесення змін до Програми організації громадських робіт у Рожищенській 

територіальній громаді на 2021 рік. 

Інформує: Кльоц Л.М. – провідний спеціаліст з питань кадрової 

роботи загального відділу Рожищенської міської ради. 

6. Про внесення змін до структури, загальної чисельності апарату Рожищенської 

міської  ради, виконавчого комітету,  та інших її виконавчих органів. 

Інформує: Кльоц Л.М. – провідний спеціаліст з питань кадрової 

роботи загального відділу Рожищенської міської ради. 

7.  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. 

8. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період. 

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

9. 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» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформація заступника міського голови з питань діяльності 

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

ВИСТУПИЛИ: Літушко А.А. запропонувала включити в основні завдання на 2021 

рік Розділу 11. Екологія, природокористування та безпека життєдіяльності людини:  

- будівництво мереж водопостачання в застирній частині міста Рожище. 

ОБГОВОРЕННЯ: Ковальчук В.В., Кучірка О.В., Гайворонська І.М., Попова І.С., 

Поліщук В.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 затвердити Програму соціально-

економічного та культурного розвитку Рожищенської територіальної громади на 

2021 рік дане з доповненнями на позачерговому засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «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: Кучірка О.В., Гайворонська І.М., Літушко А.А., 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 затвердити Програму 

висвітлення діяльності Рожищенської міської ради та її виконавчих органів на 2021 

– 2022 роки на позачерговому засіданні. 

Голосування: «за» - 4, «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: Гайворонська І.М., Кучірка О.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 Комплексної 

програми соціального захисту населення Рожищенської територіальної громади на 

2021 рік на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про внесення змін до Програми організації громадських робіт у Рожищенській 

територіальній громаді на 2021 рік. 

Інформація провідного спеціаліста з питань кадрової роботи 

загального відділу Рожищенської міської ради Кльоц Л.М. (додається). 

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 Програми 

організації громадських робіт у Рожищенській територіальній громаді на 2021 рік 

на позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

6. 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 

загального відділу Рожищенської міської ради Кльоц Л.М. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Гайворонська І.М. запропонувала внести зміни в проект рішення, а 

саме:  

- додатково ввести 1 шт. од. - головний спеціаліст відділу земельних відносин; 



- вивести 1 шт.од. з Відділу «Муніципальна поліція» та ввести 1 шт.од. у відділ 

земельних відносин. 

В обговоренні даного питання взяли участь Данилюк О.О., Кучірка О.В., Поліщук 

В.А.,Ковальчук В.В., Літушко А.А., Лясковський С.Ю. 

За дану пропозицію проголосували 4 депутатів. Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію провідного спеціаліста з питань кадрової роботи загального відділу 

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

2. Внести зміни до проекту рішення "Про внесення змін до структури, загальної 

чисельності апарату Рожищенської міської  ради, виконавчого комітету,  та інших її 

виконавчих органів", а саме:  

- додатково ввести 1 шт. од. - головний спеціаліст відділу земельних відносин; 

- вивести 1 шт.од. з відділу «Муніципальна поліція» та ввести 1 шт.од. "головний 

спеціаліст" у відділ земельних відносин. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

7. 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: Войтович О.І., Іщук О.В., Кучірка О.В., Гайворонська І.М., 

Ковальчук В.В., Літушко А.А. 

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» зі змінами на 

позачерговому засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період. 

Інформація секретаря Рожищенської міської ради Зінгель Н.В. 

(додається). 

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» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Різне. 

9.1. Про запровадження в Рожищенській міській раді Дня депутата. 



ВИСТУПИВ: Ковальчук В.В. запропонував запровадити в Рожищенській міській 

раді День депутата. 

В обговоренні взяли участь: Зінгель Н.В., Гайворонська І.М., Літушко А.А. 

За дану пропозицію проголосували 4 депутатів. Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради Ковальчука В.В. щодо 

запровадження в Рожищенській міській раді Дня депутата взяти до відома. 

2. Рекомендувати Рожищенському міському голові Поліщуку В.А. запровадити 

День депутата в Рожищенській міській раді. 

Голосування: «за» - 4, «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  
 

 

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

 

Про порядок денний засідання 

постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови постійної 

комісії Ковальчука 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  
 

 

«07»  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 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 

соціально-економічного та культурного розвитку Рожищенської територіальної 

громади на 2021 рік з доповненнями 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  
 

 

«07» 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. 

                                 

 

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  
 

 

«07» 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. 

 

 

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  
 

 

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

 

Про внесення змін до Програми організації 

громадських робіт у Рожищенській 

територіальній громаді на 2021 рік 

 

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 Програми 

організації громадських робіт у Рожищенській територіальній громаді 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  
 

 

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

 

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 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. Внести зміни до проекту рішення "Про внесення змін до структури, 

загальної чисельності апарату Рожищенської міської  ради, виконавчого комітету,  

та інших її виконавчих органів", а саме:  

- додатково ввести 1 шт. од. - головний спеціаліст відділу земельних відносин; 

- вивести 1 шт.од. з відділу «Муніципальна поліція» та ввести 1 шт.од. "головний 

спеціаліст" у відділ земельних відносин. 

3. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання 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  
 

 

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

 

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» зі змінами 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  
 

 

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

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  
 

 

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

9. Різне. 

9.1. Про запровадження в Рожищенській  

міській раді Дня депутата 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата Рожищенської міської ради 

Ковальчука В.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради Ковальчука В.В. щодо 

запровадження в Рожищенській міській раді Дня депутата взяти до відома. 

2. Рекомендувати Рожищенському міському голові Поліщуку В.А. запровадити 

День депутата в Рожищенській міській раді. 
 

 

Заступник голови постійної комісії                                             В.В. Ковальчук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


