
Порядок денний 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою, 

енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 

 
від 13 грудня 2021 року 

14:30 год. 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Максимюк О. М. –  голова постійної комісії. 

2. Про погодження наміру комунальному підприємству «Рожищенська 

багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради щодо передачі в оренду  

через аукціон майна комунальної власності Рожищенської територіальної 

громади та включення його до Переліку першого типу. 

Інформує: Редзій В. С. – директор комунального підприємства 

"Рожищенська багатопрофільна лікарня" Рожищенської міської 

ради.                                                                 

3. Про прийняття безоплатно у комунальну власність Рожищенської 

територіальної громади житлового будинку для дитячого будинку сімейного 

типу по вул. Дорошенка, 5б в м. Рожище Луцького району Волинської області. 

                       Інформує: Стороженко О. В. – головний спеціаліст з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської 

міської ради.    

4. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

реконструкції крамниці-закусочної під індивідуальний житловий будинок по 

вул. Шевченка  в м. Рожище. 

Інформує: Кузавка В. Г.  – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

5. Про надання дозволу на розроблення детального плану території виробничої 

забудови  по вул. Гагаріна, 47 в м. Рожище. 

Інформує: Кузавка В. Г.  – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

6. Про затвердження Програми «Благоустрій Рожищенської територіальної 

громади» на 2022 рік. 

Інформує: Поліщук В. О. – перший заступник міського голови.  

7. Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаційного 

господарства Підприємства житлово-комунального господарства  

Рожищенської міської ради та комунального підприємства «Дубищенське 

житлово-комунальне господарство» на 2022 рік. 

Інформує: Поліщук В. О. – перший заступник міського голови.  

8. Про затвердження Програми розвитку систем теплопостачання 

Підприємства житлово-комунального господарства Рожищенської міської ради 



та комунального підприємства «Дубищенське житлово-комунальне 

господарство» на 2022 рік. 

Інформує: Поліщук В. О. – перший заступник міського голови.  

9. Про затвердження плану роботи Рожищенської міської ради на І півріччя 

2022 року. 

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

10. Про звіт постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства та благоустрою, енергозбереження та транспорту, 

будівництва та архітектури Рожищенської міської ради. 

Інформує: Максимюк О. М. –  голова постійної комісії. 

11. Різне. 


