
Звіт 

за результатами публічного громадського обговорення щодо припинення шляхом 

ліквідації комунального закладу загальної середньої освіти «Кобченська 

початкова школа» Рожищенської міської ради Луцького району  

Волинської області та комунального закладу «Дошкільний  

навчальний заклад с. Кобче» 

 

1. Найменування органу місцевого самоврядування, який проводив 

обговорення:  

Рожищенська міська рада. 
 

2. Зміст питання, що виносилися на обговорення:  

На обговорення виносилися питання щодо припинення шляхом ліквідації 

комунального закладу загальної середньої освіти «Кобченська початкова школа» 

Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області та комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад с.Кобче» 

Проєкти рішень Рожищенської міської ради з даних питань опубліковано на 

офіційному веб-сайті Рожищенської міської ради (https://rozhrada.gov.ua/pripinennya-

shlyahom-likvidacii-komunalnih-zakladiv-11-53-28-01-04-2021/)  

 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 

Громадське обговорення проводилося у формі зборів.  

В громадському обговоренні взяли участь жителі с. Кобче,  депутати 

Рожищенської міської ради, члени робочої групи з організації та проведення 

консультацій з громадськістю. Всього – 15 осіб. 
           

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради  під час громадського обговорення: 

Зауваження та пропозиції від громадськості приймалися протягом 15 днів з дати 

опублікування повідомлення про його проведення на поштову адресу гуманітарного 

відділу Рожищенської міської ради: м. Рожище, вул. Грушевського,27; на  

електронну адресу:  gv.rogmrada@gmail.com та за тел. (268) 2-12-82. 

До початку проведення зборів пропозицій не надходило.  

Під час проведення зборів були висловлені наступні пропозиції: 

- до початку нового навчального року відкоригувати маршрут руху шкільного 

автобуса; 

- рекомендувати КЗЗСО «Оленівська гімназія» змінити час початку занять; 

-  погодити  припинення шляхом ліквідації комунального закладу загальної 

середньої освіти «Кобченська початкова школа» Рожищенської міської ради Луцького 
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району Волинської області та комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад 

с.Кобче» та залишити проекти рішень Рожищенської міської ради без змін. 

   

            5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення. 

1. Погодити  припинення шляхом ліквідації комунального закладу загальної 

середньої освіти «Кобченська початкова школа» Рожищенської міської ради Луцького 

району Волинської області та комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад 

с.Кобче» та залишити проекти рішень Рожищенської міської ради без змін. 

2. Рекомендувати гуманітарному відділу Рожищенської міської ради та КЗЗСО 

«Топільненський ліцей» до початку нового навчального року відкоригувати маршрут 

руху шкільного автобуса. 

3. Звернутися з клопотанням до КЗЗСО «Оленівська гімназія» щодо зміни часу 

початку занять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


