
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою, 

енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«15» вересня 2021 року     м.  Рожище                               № 10 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Максимюк О.М. 

Секретар постійної комісії: Артисюк А.Є. 

Члени комісії: Кузава І.Б., Сидорук В.А. 

 

Демчук М.В. – начальник юридичного відділу Рожищенської міської ради; 

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Лазарук О.В. – головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу 

Рожищенської міської ради.  

Лясковський С.Ю. – заступник Рожищенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради; 

Кузавка В.Г – начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради; 

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;                                                      

Тарасюк Т. – юрист КНП «Рожищенський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Рожищенської міської ради. 

 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про надання дозволу на розроблення  детального плану  території земельної 

ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку з господарськими 

будівлями та спорудами по вул. Драгоманова, 10-А 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. 

3. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва храму та церковних споруд по вул. Ковельська в с. 

Переспа. 



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

архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та 

екології Рожищенської міської  ради. 

4. Про внесення змін до рішення міської ради № 7/29 від 13.05.2021 «Про 

передачу майна в оперативне управління з постановкою на баланс КНП 

«Рожищенський центр первинної медико – санітарної допомоги» Рожищенської 

міської ради». 

Інформує: Басалик Л.І. – директор КНП «Рожищенський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської 

ради.  

5. Про надання в тимчасове користування Луцькій районній державній 

адміністрації частину приміщення для облаштування віддаленого робочого 

місця працівника архівного відділу.  

                       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.                                                      

6. Про передачу житлових будинків на баланс Підприємства житлово-

комунального господарства Рожищенської міської ради. 

                       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.                                                      

7. Про намір передачі майна в оренду через аукціон та включення його до 

Переліку першого типу. 

                       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.   

8. Про клопотання щодо розгляду заяв від фізичних осіб Бойко І.В., Луцюк 

С.О., Туз О.А. та ФОП Веремчук Л.А. щодо продовження договорів оренди.   

                       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.                

9. Про внесення змін до Програми розвитку водопровідно-каналізаційного 

господарства Підприємства житлово-комунального господарства 

Рожищенського району Волинської області та комунального підприємства 

«Дубищенське житлово-комунальне господарство» на 2021 рік. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради. 

10. Про внесення змін до Програми розвитку систем теплопостачання 

Підприємства житлово-комунального господарства Рожищенського району 



Волинської області та комунального підприємства «Дубищенське житлово-

комунальне господарство» на 2021 рік. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради. 

11. Про внесення змін до Програми «Благоустрій Рожищенської 

територіальної громади» на 2021 рік. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради. 

12. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки  комунальних 

підприємств Рожищенської міської ради на 2021 рік. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради. 

13. Про внесення змін до Програми підтримки та збереження об’єктів і майна 

комунальної власності Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради. 

14. Про затвердження Статуту Рожищенської територіальної громади. 

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

діяльності виконавчих органів міської ради.                                           

15. Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення 

(громадських слухань) кандидатури старости у Рожищенській територіальній 

громаді. 

Інформує: Лазарук О.В. – головний спеціаліст-юрисконсульт 

юридичного відділу Рожищенської міської ради.  

16.  Різне.  

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: голова постійної комісії Максимюк О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про надання дозволу на розроблення  детального плану  території земельної 

ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку з господарськими 

будівлями та спорудами по вул. Драгоманова, 10-А в м. Рожище. 

Інформує: начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавка В.Г. (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та надати дозвіл на розроблення  детального плану  



території земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового 

будинку з господарськими будівлями та спорудами по вул. Драгоманова, 10-А в 

м. Рожище. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва храму та церковних споруд по вул. Ковельська в с. 

Переспа. 

Інформує: начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавка В.Г. (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та надати дозвіл на розроблення детального плану 

території земельної ділянки для будівництва храму та церковних споруд по вул. 

Ковельська в с. Переспа. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін до рішення міської ради № 7/29 від 13.05.2021 «Про 

передачу майна в оперативне управління з постановкою на баланс КНП 

«Рожищенський центр первинної медико – санітарної допомоги» Рожищенської 

міської ради». 

Інформує: юрист КНП «Рожищенський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Рожищенської міської ради Тарасюк Т. (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію юриста КНП «Рожищенський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Рожищенської міської ради Тарасюк Т. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні.  

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про надання в тимчасове користування Луцькій районній державній 

адміністрації частину приміщення для облаштування віддаленого робочого 

місця працівника архівного відділу.  

Інформує: головний спеціаліст з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. (проект рішення 

додається). 

В обговоренні взяли участь: Сидорук В.А., Максимюк О.М. 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та надати в тимчасове користування Луцькій районній 

державній адміністрації частину приміщення для облаштування віддаленого 

робочого місця працівника архівного відділу.  

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про передачу житлових будинків на баланс Підприємства житлово-

комунального господарства Рожищенської міської ради. 

Інформує: головний спеціаліст з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. (проект рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та передати з балансу Рожищенської міської ради на 

баланс Підприємства житлово-комунального господарства Рожищенської 

міської ради житлові будинки згідно додатка. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про намір передачі майна в оренду через аукціон та включення його до 

Переліку першого типу. 

Інформує: головний спеціаліст з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. (проект рішення 

додається). 

 ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та погодити намір Рожищенської міської ради та 

Рожищенської районної друкарні щодо передачі майна в оренду через аукціон 

та включити його до Переліку першого типу. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 



СЛУХАЛИ: 

8. Про клопотання щодо розгляду заяв від фізичних осіб Бойко І.В., Луцюк 

С.О., Туз О.А. та ФОП Веремчук Л.А. щодо продовження договорів оренди.   

Інформує: головний спеціаліст з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. 

В обговоренні взяли участь: Сидорук В.А., Максимюк О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати міському голові Поліщуку В.А. видати розпорядження "Про 

оголошення аукціонів на продовження договорів оренди". 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про внесення змін до Програми розвитку водопровідно-каналізаційного 

господарства Підприємства житлово-комунального господарства 

Рожищенського району Волинської області та комунального підприємства 

«Дубищенське житлово-комунальне господарство» на 2021 рік. 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковський С.Ю. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Сидорук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю.взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до Програми розвитку водопровідно-

каналізаційного господарства Підприємства житлово-комунального 

господарства Рожищенського району Волинської області та комунального 

підприємства «Дубищенське житлово-комунальне господарство» на 2021 рік. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про внесення змін до Програми розвитку систем теплопостачання 

Підприємства житлово-комунального господарства Рожищенського району 

Волинської області та комунального підприємства «Дубищенське житлово-

комунальне господарство» на 2021 рік. 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковський С.Ю. (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю.взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до Програми розвитку систем 

теплопостачання Підприємства житлово-комунального господарства 



Рожищенського району Волинської області та комунального підприємства 

«Дубищенське житлово-комунальне господарство» на 2021 рік. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про внесення змін до Програми «Благоустрій Рожищенської 

територіальної громади» на 2021 рік. 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковський С.Ю. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Сидорук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю.взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до Програми «Благоустрій Рожищенської 

територіальної громади» на 2021 рік. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Рожищенської міської ради на 2021 рік. 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковський С.Ю. (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю.взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до Програми фінансової підтримки  

комунальних підприємств Рожищенської міської ради на 2021 рік. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про внесення змін до Програми підтримки та збереження об’єктів і майна 

комунальної власності Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковський С.Ю. (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю.взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до Програми підтримки та збереження 

об’єктів і майна комунальної власності Рожищенської територіальної громади 

на 2021 рік. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про затвердження Статуту Рожищенської територіальної громади. 



Інформує: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Лясковський С.Ю. (проект рішення додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю.взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та затвердити Статут Рожищенської територіальної 

громади. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення 

(громадських слухань) кандидатури старости у Рожищенській територіальній 

громаді. 

Інформує: головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Лазарук О.В. (проект рішення додається). 

В обговоренні взяли участь: Сидорук В.А., Максимюк О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Лазарук О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та затвердити Порядок проведення громадського 

обговорення (громадських слухань) кандидатури старости у Рожищенській 

територіальній громаді. 

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

 

Голова постійної комісії                            Максимюк О.М. 

 

Секретар постійної комісії                                                    Артисюк А.Є. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«15» вересня 2021 року м. Рожище                             № 10/1 

 

Про порядок денний засідання 

постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Максимюк О.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«15» вересня 2021 року м. Рожище                             № 10/2 

 

Про надання дозволу на 

розроблення  детального плану  

території земельної ділянки для 

будівництва індивідуального 

житлового будинку з 

господарськими будівлями та 

спорудами по вул. Драгоманова, 

10-А в м. Рожище 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської  ради Кузавки В.Г., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та надати дозвіл на розроблення  детального плану  

території земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового 

будинку з господарськими будівлями та спорудами по вул. Драгоманова, 10-А в 

м. Рожище. 

  

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«15» вересня 2021 року м. Рожище                             № 10/3 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки 

для будівництва храму та церковних споруд 

по вул. Ковельська в с. Переспа 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської  ради Кузавки В.Г., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської  

ради Кузавки В.Г. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та надати дозвіл на розроблення детального плану 

території земельної ділянки для будівництва храму та церковних споруд по вул. 

Ковельська в с. Переспа. 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«15» вересня 2021 року м. Рожище                             № 10/4 

 

Про внесення змін до рішення міської ради № 

7/29 від 13.05.2021 «Про передачу майна в 

оперативне управління з постановкою на 

баланс КНП «Рожищенський центр 

первинної медико – санітарної допомоги» 

Рожищенської міської ради» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію юриста КНП «Рожищенський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської ради 

Тарасюк Т.,  постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію юриста КНП «Рожищенський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Рожищенської міської ради Тарасюк Т. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні.  

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«15» вересня 2021 року м. Рожище                             № 10/5 

 

Про надання в тимчасове користування Луцькій 

районній державній адміністрації частину приміщення 

для облаштування віддаленого робочого місця 

працівника архівного відділу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Стороженко О.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та надати в тимчасове користування Луцькій районній 

державній адміністрації частину приміщення для облаштування віддаленого 

робочого місця працівника архівного відділу.  

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«15» вересня  2021 року м. Рожище                          № 10/6 

 

Про передачу житлових будинків на баланс 

Підприємства житлово-комунального господарства 

Рожищенської міської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Стороженко О.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та передати з балансу Рожищенської міської ради на 

баланс Підприємства житлово-комунального господарства Рожищенської 

міської ради житлові будинки згідно додатка. 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«15» вересня  2021 року м. Рожище                          № 10/7 

 

Про намір передачі майна в оренду через аукціон 

та включення його до Переліку першого типу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Стороженко О.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та погодити намір Рожищенської міської ради та 

Рожищенської районної друкарні щодо передачі майна в оренду через аукціон 

та включити його до Переліку першого типу. 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«15» вересня  2021 року м. Рожище                          № 10/8 

 

Про клопотання щодо розгляду заяв від фізичних 

осіб Бойко І.В., Луцюк С.О., Туз О.А. та ФОП 

Веремчук Л.А. щодо продовження договорів 

оренди 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної  власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради Стороженко О.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, комунальної  власності, інфраструктури, будівництва, транспорту 

та екології Рожищенської міської ради Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати міському голові Поліщуку В.А. видати розпорядження "Про 

оголошення аукціонів на продовження договорів оренди". 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«15» вересня  2021 року м. Рожище                          № 10/9 

 

Про внесення змін до Програми розвитку 

водопровідно-каналізаційного господарства 

Підприємства житлово-комунального 

господарства Рожищенського району Волинської 

області та комунального підприємства 

«Дубищенське житлово-комунальне 

господарство» на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю.взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до Програми розвитку водопровідно-

каналізаційного господарства Підприємства житлово-комунального 

господарства Рожищенського району Волинської області та комунального 

підприємства «Дубищенське житлово-комунальне господарство» на 2021 рік. 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«15» вересня  2021 року м. Рожище                          № 10/10 

 

Про внесення змін до Програми розвитку систем 

теплопостачання Підприємства житлово-

комунального господарства Рожищенського 

району Волинської області та комунального 

підприємства «Дубищенське житлово-комунальне 

господарство» на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю.взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до Програми розвитку систем 

теплопостачання Підприємства житлово-комунального господарства 

Рожищенського району Волинської області та комунального підприємства 

«Дубищенське житлово-комунальне господарство» на 2021 рік. 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«15» вересня  2021 року м. Рожище                          № 10/11 

 

Про внесення змін до Програми «Благоустрій 

Рожищенської територіальної громади» на 2021 

рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю.взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до Програми «Благоустрій Рожищенської 

територіальної громади» на 2021 рік. 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«15» вересня  2021 року м. Рожище                          № 10/12 

 

Про внесення змін до Програми фінансової 

підтримки  комунальних підприємств 

Рожищенської міської ради на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю.взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до Програми фінансової підтримки  

комунальних підприємств Рожищенської міської ради на 2021 рік. 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«15» вересня  2021 року м. Рожище                          № 10/13 

 

Про внесення змін до Програми підтримки та 

збереження об’єктів і майна комунальної 

власності Рожищенської територіальної громади 

на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю.взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та внести зміни до Програми підтримки та збереження 

об’єктів і майна комунальної власності Рожищенської територіальної громади 

на 2021 рік. 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«15» вересня  2021 року м. Рожище                          № 10/14 

 

Про затвердження Статуту Рожищенської 

територіальної громади 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю.взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та затвердити Статут Рожищенської територіальної 

громади. 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

благоустрою, енергозбереження та транспорту, будівництва та архітектури 
 

«15» вересня  2021 року м. Рожище                          № 10/15 

 

Про затвердження Порядку 

проведення громадського обговорення 

(громадських слухань) кандидатури старости у 

Рожищенській територіальній громаді 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста-

юрисконсульта юридичного відділу Рожищенської міської ради Лазарук О.В., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу 

Рожищенської міської ради Лазарук О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

черговому засіданні та затвердити Порядок проведення громадського 

обговорення (громадських слухань) кандидатури старости у Рожищенській 

територіальній громаді. 

 

 

Голова постійної комісії                                О.М. Максимюк  
 


