
 
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 
 

«27» січня 2021 року     м.  Рожище                             № 2 

 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Максимюк О.М. 

Члени комісії:  

Артисюк А.Є. 

Кузава І.Б. 

Приходько С.В. 

Сидорук В.А. 

 

Запрошені: 

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Поліщук В.А. – Рожищенський міський голова; 

Стороженко О.В. – головний спеціаліст з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою та комунальної власності Рожищенської міської ради. 

 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

2. Про передачу закладів освіти та культури в оперативне управління 

гуманітарного відділу Рожищенської міської ради Луцького району Волинської 

області. 

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

комунального майна відділу містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою та 

комунальної власності Рожищенської міської ради. 

3. Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформація голови постійної комісії Максимюк О.М. 



ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про передачу закладів освіти та культури в оперативне управління 

гуманітарного відділу Рожищенської міської ради Луцького району Волинської 

області. 

Інформація головного спеціаліста з питань комунального 

майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою та комунальної 

власності Рожищенської міської ради Стороженко О.В. 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Сидорук В.А., Поліщук В.А., Кузава І.Б., Максимюк О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою  та комунальної  власності Рожищенської міської ради 

Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

 

Голова постійної комісії                                                             О.М. Максимюк  

 

Секретар постійної комісії                                                         А.Є. Артисюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 
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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 
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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  
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Про передачу закладів освіти та культури в 

оперативне управління гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради Луцького району 

Волинської області 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань 

комунального майна відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою  та комунальної  власності 

Рожищенської міської ради Стороженко О.В. постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань комунального майна відділу 

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

благоустрою  та комунальної  власності Рожищенської міської ради 

Стороженко О.В. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на позачерговому 

засіданні. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                О.М. Максимюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


