
 

 
 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

     16 листопада 2022 року                                                                     № 187 - рв 

 

Про утворення ініціативної групи 

з питань формування громадської ради 

при Рожищенській міській раді 

 

Керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42, частиною восьмою 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики», Положення про Громадську раду при Рожищенській міській раді, 

затвердженого рішенням Рожищенської міської ради від 08 вересня 2022 року 

№24/21, з метою налагодження ефективної взаємодії міської ради з 

громадськістю:  

1. Утворити ініціативну групу з питань формування громадської ради 

при Рожищенській міській раді (далі – ініціативна група) та затвердити її склад 

згідно з додатком. 

2. Призначити перше засідання ініціативної групи на 18 листопада 2022 

року. Подальші засідання скликаються та проводяться у міру необхідності. 

3. Ініціативній групі у своїй діяльності керуватися Положенням про 

Громадську раду при Рожищенській міській раді, затвердженим рішенням 

Рожищенської міської ради від 08 вересня 2022 року №24/21.  

4. Загальному відділу Рожищенської міської ради (Олександр Івашин) 

оприлюднити інформацію про персональний склад ініціативної групи на 

офіційному вебсайті Рожищенської міської ради протягом трьох робочих днів з 

дня її утворення. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження лишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                         Вячеслав ПОЛІЩУК 
                

               Солодуха Алла 21541                                                        

             

   

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від 16.11.2022 року №187-рв 

 

                                        

СКЛАД 

ініціативної групи  з питань формування громадської ради 

 при Рожищенській міській раді 

 

Голова ініціативної групи 

 

КОВАЛЬЧУК 

Віталій Володимирович                     - 

Депутат Рожищенської міської ради 

VIII скликання 

 

Секретар ініціативної групи 

БОЯРИН  

Тетяна Миколаївна                             -  

Провідний спеціаліст з питань 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

загального відділу Рожищенської 

міської ради 

 

Члени ініціативної групи: 

 

ВЛАСЮК 

Марія Микитівна                             -  

Член громадської організації 

«Громадська рада з розвитку міста 

Рожище» 

 

ГАВРУК 

Олександр Сергійович                     -  

Член громадської організації 

«Комітет народного контролю 

Волині»  

 

КУДЕНЧУК 

Валерій Миколайович                       - 

 

Депутат Рожищенської міської ради 

VIII скликання 

 

СЕМЕНЮК 

Микола Васильович                          - 

 

Член громадської організації 

«Асоціація фермерів та приватних 

землевласників Волинської області» 

 

СИДОРУК 

Вячеслав Андронович                        - 

 

Депутат Рожищенської міської ради 

VIII скликання 

 

СОЛОДУХА 

Алла Віталіївна                                  - 

начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради 

 
 


