
 

Порядок денний 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою, 

енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 

 
від 09 червня 2021 року 

14:30 

1. Про обрання секретаря 6-го засідання постійної комісії. 

Інформує: Приходько С.В. –  заступник голови постійної комісії. 

2. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Приходько С.В. –  заступник голови постійної комісії. 

3. Про припинення діяльності Комунальної установи «Центр соціальних 

служб» Рожищенської міської ради шляхом ліквідації. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради. 

4. Про передачу автомобіля на баланс комунального підприємства «Дільниця 

благоустрою Рожищенської міської ради». 

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

5. Про перейменування вулиці Терешкової в м.Рожище. 

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

6. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2021 рік при 

визначенні  вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

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

7. Про внесення змін до статуту комунального підприємства «Рожищенська  

друкарня» Рожищенської міської ради.  

Інформує: Верешко Т.К. – бухгалтер комунального підприємства 

«Рожищенська районна друкарня» Рожищенської міської ради. 

8. Про внесення змін до рішення Рожищенської міської ради від 13.05.2021 

року № 7/21 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території 

земельної ділянки для реконструкції виробничого приміщення платяного цеху 

на торгово-офісне-складське приміщення по вул. Промисловій, 40, 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. 

9. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для встановлення та експлуатації базової станції стільникового зв’язку 

в селі Рудко-Козинська. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 



10. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки по вул. Ярмолюка в с. Тихотин. 

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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

11. Про передачу майна в оперативне управління з постановкою на баланс КНП 

«Рожищенський центр первинної медико – санітарної допомоги» Рожищенської 

міської ради. 

Інформує: Тарасюк Т.В. – юрисконсульт КНП «Рожищенський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської 

міської ради. 

12. Про списання основних засобів. 

Інформує: Редзій В.С. – директор комунального підприємства 

«Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської 

ради. 

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

2021 року. 

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

14.  Різне. 

 

 

 

 
 

 

  


