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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

12 грудня  2022 року                                                      № 203 рв/102р/23/аг  

 

 

Про створення комісії з підготовки 

проєктів договорів про співробітництво 

територіальних громад та затвердження її складу 

 

   Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42, частини восьмої 

статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 

Закону України «Про співробітництво територіальних громад», розпоряджень 

Рожищенського міського голови від 06.12.2022 № 197 – рв «Про ініціювання 

співробітництва територіальних громад», Копачівського сільського голови від 

07.12.2022 №101р «Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад» та Доросинівського сільського голови  від 08.12.2022  

№22/аг «Про делегування представників до складу комісії щодо укладання 

договорів про співробітництво», з метою забезпечення підготовки проєктів 

договорів про співробітництво 

ЗОБОВ'ЯЗУЄМО: 

1. Утворити комісію з підготовки проєктів договорів про співробітництво 

Рожищенської, Копачівської та Доросинівської територіальних громад 

Волинської області (далі – комісія) та затвердити її склад згідно з додатком. 

2. Комісії підготувати до 16 грудня 2022 року проєкти договорів про 

співробітництво вищезазначених територіальних громад у формі реалізації 

спільних проектів у сфері позашкільної освіти та інклюзії, що передбачають 

координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів 



на базі КЗПО «Рожищенський БДТ», КЗ «Рожищенська ДЮСШ», КУ 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Рожищенської міської ради та КЗ 

«Рожищенська  МШ» на території трьох громад. 

 3. Опублікувати це розпорядження на офіційних вебсайтах Рожищенської, 

Копачівської та Доросинівської територіальних громад.  

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Рожищенського 

міського, Копачівського та Доросинівського сільських голів від 22.09.2022 

№148-рв/76р/14/аг «Про створення комісії з підготовки проектів договорів про 

співробітництво територіальних громад та затвердження їх складу». 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження лишаємо за собою. 

 

 

Рожищенський міський  

голова                               

                                    

____________ Вячеслав 

                        ПОЛІЩУК 

 

Копачівський сільський 

голова 

 

____________Олександр 

                         СОВТИС 

Доросинівський сільський 

голова 

 

 ____________ Микола 

                        КАСЯНЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  Додаток до 

розпорядження Рожищенського 

міського, Копачівського та 

Доросинівського сільських голів  

від 12.12.2022 №203-рв/102р/23/аг 

 

                                        

СКЛАД 

комісії з підготовки проєктів договорів про співробітництво 

 Рожищенської, Копачівської та Доросинівської територіальних громад 

Волинської області  

 

ВОЛОШИН 

Оксана Миколаївна                         - 

Начальник фінансового відділу 

Копачівської сільської ради 

 

ЛЯСКОВСЬКИЙ  

Сергій Юрійович                             -  

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Рожищенської міської ради 

 

ПАНАСЮК 

Мирослава Миколаївна                   - 

спеціаліст І категорії – юрисконсульт 

Копачівської сільської ради 

 

ПЕЧКО 

Марія Ярославівна                           -  

головний спеціаліст з питань 

проєктної та інвестиційної діяльності 

загального відділу Рожищенської 

міської ради 

 

ПОЛЮХ 

Наталія Олександрівна                     -  

спеціаліст І категорії юрисконсульт 

Доросинівської сільської ради 

 

СОЛОДУХА 

Алла Віталіївна                                  - 

начальник юридичного відділу 

Рожищенської міської ради 

 

ТРОХИМЧУК 

Олександр Васильович                     - 

спеціаліст І категорії відділу 

бухгалтерського обліку і звітності 

Доросинівської сільської ради 

 

ФЕНЮК 

Наталія Володимирівна                    - 

начальник відділу з питань 

гуманітарної політики Копачівської 

сільської ради 

 

ХВЕДЧАК 

Леонід Павлович                                - 

заступник голови – начальник 

гуманітарного відділу 

Доросинівської сільської ради 

 


