
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності та 

етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, 

земельних відносин, екології, природокористування, охорони 

пам’яток та історичного середовища 
 

«08» червня 2021 року     м.  Рожище                             № 8 

 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Клімчук А.С. 

Члени комісії: Алієва Л.Є., Карпюк Т.О., Патлашинський Р.Я. 

 

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Лазарук О.В. – головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу 

Рожищенської міської ради; 

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

органів міської ради; 

Поліщук В.А. – Рожищенський міський голова; 

Сидорук В.А. – депутат Рожищенської міської ради. 

 

Для ведення протоколу засідання комісії секретарем обрано - Карпюк Т.О. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

                            Інформує: Клімчук А.С. –  голова постійної комісії. 

2. Про клопотання відділу поліцейської діяльності №1 м. Рожище Луцького 

районного управління поліції ГУНП у Волинській області від 02.06.2021 року 

№ 973/80/4/02-21 щодо перенесення розгляду питання про стан законності, 

боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати 

діяльності на території Рожищенської територіальної громади.      

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

3. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Рожищенської міської ради на 2021 рік. 

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

                           питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

4. Про заміну сторони в договорі оренди землі.  

Інформує:  Лазарук О.В. – головний спеціаліст-юрисконсульт 

юридичного відділу Рожищенської міської ради. 



5. Про заміну сторін в договорі оренди землі.  

Інформує:  Лазарук О.В. – головний спеціаліст-юрисконсульт 

юридичного відділу Рожищенської міської ради. 

6. Про клопотання депутатської фракції "Слуга народу" від 02.06.2021 року 

щодо розгляду звернення депутатів Рожищенської міської ради восьмого 

скликання до Луцької районної ради Волинської області.  

Інформує:  Сидорук В.А. – депутат Рожищенської міської  

ради, голова фракції "Слуга народу". 

7. Про затвердження плану роботи Рожищенської міської ради на ІІ півріччя 

2021 року. 

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

8. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

ВИСТУПИЛА: Клімчук А.С. - голова постійної комісії проінформувала щодо 

даного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про клопотання відділу поліцейської діяльності №1 м. Рожище Луцького 

районного управління поліції ГУНП у Волинській області від 02.06.2021 року 

№ 973/80/4/02-21 щодо перенесення розгляду питання про стан законності, 

боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати 

діяльності на території Рожищенської територіальної громади.      

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

проінформувала щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради виключити дане питання з порядку денного 

восьмої чергової сесії міської ради восьмого скликання та розглянути питання 

про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку у 

ІV кварталі 2021 року. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Рожищенської міської ради на 2021 рік. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради проінформував щодо даного 

питання. 

 



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 даний проект рішення на 

засіданні та внести зміни до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Рожищенської міської ради на 2021 рік. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про заміну сторони в договорі оренди землі.  

ВИСТУПИЛА: Лазарук О.В. – головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного 

відділу Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Лазарук О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про заміну сторін в договорі оренди землі.  

ВИСТУПИЛА: Лазарук О.В. – головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного 

відділу Рожищенської міської ради проінформувала щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Алієва Л.Є., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Лазарук О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про клопотання депутатської фракції "Слуга народу" від 02.06.2021 року 

щодо розгляду звернення депутатів Рожищенської міської ради восьмого 

скликання до Луцької районної ради Волинської області.  

ВИСТУПИВ: Сидорук В.А. – депутат Рожищенської міської ради, голова 

фракції "Слуга народу" проінформував щодо даного питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради, голови фракції "Слуга 

народу" Сидорука В.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення та 

прийняти звернення депутатів Рожищенської міської ради восьмого скликання 

до Луцької районної ради Волинської області на черговому засіданні. 

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



 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження плану роботи Рожищенської міської ради на ІІ півріччя 

2021 року. 

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

проінформувала щодо даного питання та нагадала про необхідність включення 

питання про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку в план роботи Рожищенської міської ради на ІV квартал ІІ півріччя 

2021 року. 

ОБГОВОРЕННЯ: Клімчук А.С., Карпюк Т.О. 

ВИРІШИЛИ: 

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

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

засіданні та затвердити план роботи Рожищенської міської ради на ІІ півріччя 

2021 року з урахуванням змін. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

8. Різне. 

8.1. Про розпорядження міського голови від 04.06.2021 року № 114-рв "Про 

відтермінування святкування Дня міста Рожище". 

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

проінформувала, що відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2020 року № 1236 

з 19.12.2020 року до 30 червня 2021 року з метою запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби СOVID-19 на території України встановлено 

карантин. Враховуючи вищевказану Постанову та рекомендації організаційного 

комітету з підготовки і відзначення Дня міста, видано розпорядження міського 

голови "Про відтермінування святкування Дня міста Рожище" на невизначений 

термін (можливо на День Незалежності 24 серпня 2021 року). 

ВИРІШИЛИ: 

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

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

 

 

Голова постійної комісії                                                             А.С. Клімчук  

 

Секретар постійної комісії                                                         Т.О. Карпюк  

 

 

 


