
 
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 
 

«14» червня 2021 року     м.  Рожище               № 7 

 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Максимюк О.М. 

Заступник голови постійної комісії: Приходько С.В. 

Члени комісії:  

Кузава І.Б. 

Сидорук В.А. 

 

Запрошені: 

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; 

Стороженко О.В. – відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, 

інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської 

ради. 

Порядок денний засідання: 

1. Про обрання секретаря 7-го засідання постійної комісії. 

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

2. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

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

3. Про прийняття частини приміщення та паливної зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ та міст Луцького району Волинської області 

у комунальну власність Рожищенської територіальної громади. 

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 прийняття майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

та міст Луцького району Волинської області у комунальну власність 

Рожищенської територіальної громади. 

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.                                                       

5. Про звернення депутатів Рожищенської міської ради до Волинської обласної 

ради, Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, 

Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо критичної 

ситуації, яка склалась в закладах охорони здоров’я України, Волинської 

області та Рожищенської територіальної громади. 

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

6.  Про клопотання депутатської фракції "Слуга народу" щодо заміни тексту 

звернення депутатів Рожищенської міської ради до Луцької районної ради 

Волинської області. 

 Інформує: Сидорук В.А. – депутат Рожищенської міської ради,  

                     голова фракції "Слуга народу". 

7.  Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Про обрання секретаря 7-го засідання постійної комісії. 

Інформація голови постійної комісії Максимюк О.М., яка 

проінформувала присутніх щодо необхідності обрання 

секретаря 7-го засідання постійної комісії у зв’язку із 

відсутністю депутата міської ради Артисюка Андрія 

Євгеновича та запропонувала обрати секретарем –  Кузаву 

Ігоря Борисовича. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії Максимюк О.М. взяти до відома. 

2.Обрати секретарем 7-го засідання постійної комісії Кузаву Ігоря Борисовича. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформація голови постійної комісії Максимюк О.М. 

(додається). 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

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

 

 

 

 



 

СЛУХАЛИ: 

3. Про прийняття частини приміщення та паливної зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ та міст Луцького району Волинської області 

у комунальну власність Рожищенської територіальної громади. 

Інформація 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. 

(додається). 

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

Лясковський С.Ю., Приходько С.В. 

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 дане питання на черговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про прийняття майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та 

міст Луцького району Волинської області у комунальну власність 

Рожищенської територіальної громади.  

Інформація 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. 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Максимюк О.М., Приходько С.В. 

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 дане питання на черговому 

засіданні. 

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

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про звернення депутатів Рожищенської міської ради до Волинської обласної 

ради, Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, 

Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо критичної 



ситуації, яка склалась в закладах охорони здоров’я України, Волинської 

області та Рожищенської територіальної громади. 

Інформація  голови постійної комісії Максимюк О.М. 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Лясковський С.Ю., Приходько С.В.,  Сидорук В.А., Кузава І.Б., 

Зінгель Н.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії Максимюк О.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні.  

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

 

СЛУХАЛИ: 

6.  Про клопотання депутатської фракції "Слуга народу" щодо заміни тексту 

звернення депутатів Рожищенської міської ради до Луцької районної ради 

Волинської області. 

Інформація депутата Рожищенської міської ради,  

голови фракції «Слуга народу» Сидорука В.А. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Максимюк О.М., Зінгель Н.В., Кузава І.Б.,               

Лясковський С.Ю., Приходько С.В. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради, голови фракції «Слуга 

народу» Сидорука В.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради на черговому засіданні розглянути новий 

текс звернення депутатів Рожищенської міської ради до Луцької районної ради 

Волинської області. 

3. У зв’язку із прийняттям рішення Луцької районної ради від 10.06.2021       

№ 6/15 попередній текст звернення депутатів Рожищенської міської ради до 

Луцької районної ради Волинської області залишити без розгляду. 

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

 

 

 

Голова постійної комісії                         О.М. Максимюк  

 

Секретар 7-го засідання постійної комісії                             І.Б. Кузава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                
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 
 

«14» червня 2021 року м. Рожище                    № 7/1 

 

Про обрання секретаря 

7-го засідання постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Максимюк О.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію  голови постійної комісії Максимюк О.М. взяти до відома. 

2.Обрати секретарем 7-го засідання постійної комісії Кузаву Ігоря 

Борисовича. 

 

 

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 
 

«14» червня 2021 року м. Рожище                 № 7/2 

 

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 
 

«14» червня 2021 року м. Рожище                    № 7/3 

 

Про прийняття частини приміщення та 

паливної зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ та міст 

Луцького району Волинської області у 

комунальну власність Рожищенської 

територіальної громади 

 

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 дане питання 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 
 

«14» червня 2021 року м. Рожище                 № 7/4 
 

Про прийняття майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ та міст 

Луцького району Волинської області у 

комунальну власність Рожищенської 

територіальної громади 

 

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 дане питання 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 
 

«14» червня 2021 року м. Рожище                     № 7/5 

 

Про звернення депутатів Рожищенської міської 

ради до Волинської обласної ради, Президента 

України, Ради національної безпеки і оборони 

України, Голови Верховної Ради України та 

Прем’єр-міністра України щодо критичної 

ситуації, яка склалась в закладах охорони 

здоров’я України, Волинської області та 

Рожищенської територіальної громади 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Максимюк О.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію голови постійної комісії Максимюк О.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання 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 
 

«14» чевня 2021 року м. Рожище                   № 7/6 

 

Про клопотання депутатської фракції 

"Слуга народу" щодо заміни тексту 

звернення депутатів Рожищенської 

міської ради до Луцької районної ради 

Волинської області 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата Рожищенської міської 

ради, голови фракції «Слуга народу» Сидорука В.А., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію депутата Рожищенської міської ради, голови фракції «Слуга 

народу» Сидорука В.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради на черговому засіданні розглянути 

новий текс звернення депутатів Рожищенської міської ради до Луцької 

районної ради Волинської області. 

3. У зв’язку із прийняттям рішення Луцької районної ради від 10.06.2021       

№ 6/15 попередній текст звернення депутатів Рожищенської міської ради до 

Луцької районної ради Волинської області залишити без розгляду 

 

Голова постійної комісії                              О.М. Максимюк  


