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РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
31 січня 2022 року

№

Про затвердження порядку денного
засідання виконавчого комітету
Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Рішення Рожищенської міської ради №1/21 від 10 грудня 2021
року «Про затвердження Положення про виконавчий комітет Рожищенської
міської ради», розглянувши звернення громадян, підприємств, установ та
організацій, заслухавши та взявши до уваги пропозиції керуючої справами
(секретаря) виконавчого комітету Оксани Данилюк, виконавчий комітет
Рожищенської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити порядок денний засідання виконавчого комітету
Рожищенської міської ради від 31 січня 2022 року:
1.1. Про підсумки виконання бюджету Рожищенської територіальної
громади за 2021 рік.
Інформує: Попова Ірина Степанівна
1.2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до
міської ради у 2021 році.
Інформує: Івашин Олександр Володимирович
1.3. Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої
освіти та вихованців закладів дошкільної освіти Рожищенської міської ради у
2022 році.
Інформує: Кузава Ігор Борисович
1.4. Про погодження наміру проведення аукціону на продовження
договору оренди частини приміщення поліклініки, площею 13,7 м2,
розміщеної за адресою: Волинська область, Луцький район, місто Рожище,
вулиця Коте Шилокадзе, 19.
Інформує: Редзій Віктор Степанович
1.5. Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності по вул. Незалежності, 6, в м.
Рожище.
Інформує: Кузавка Валентин Григорович

1.6. Про звіт директора комунального підприємства «Дубищенське
житлово-комунальне господарство».
Інформує: Гарбовський Руслан Петрович
1.7. Про встановлення скоригованих тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, на послуги з постачання
теплової енергії, які надаються комунальним підприємством «Дубищенське
житлово-комунальне господарство» для бюджетних установ.
Інформує: Гарбовський Руслан Петрович
1.8. Про звіт директора підприємства житлово-комунального
господарства Рожищенської міської ради.
Інформує: Іщук Олександр Володимирович
1.9. Про звіт начальника комунального підприємства «Дільниця
благоустрою Рожищенської міської ради»
Інформує: Міщук Юрій Іванович
1.10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
25.02.2021 року №17«Про затвердження Порядку надання матеріальної
грошової допомоги жителям Рожищенської територіальної громади».
Інформує: Бенещук Наталія Петрівна
1.11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
30.09.2021 року №116 № «Про затвердження Порядку надання
компенсаційних виплат за пільгове зубопротезування окремих категорій
громадян Рожищенської територіальної громади».
Інформує: Бенещук Наталія Петрівна
1.12. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від
25.02.2021 року № 16 «Про створення комісії з питань надання матеріальної
грошової допомоги жителям Рожищенської територіальної громади та
затвердження Положення про комісію з питань надання матеріальної
грошової допомоги жителям Рожищенської територіальної громади».
Інформує: Бенещук Наталія Петрівна
1.13. Про надання дозволу на укладення договору дарування
житлового будинку, право користування яким має малолітня.
Інформує: Дубчук Жанна Володимирівна
1.14. Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання
малолітньої дитини.
Інформує: Дубчук Жанна Володимирівна
1.15. Про надання дозволу на посвідчення договору про поділ
спадщини від імені малолітньої дитини.
Інформує: Дубчук Жанна Володимирівна
1.16. Про затвердження Положення про опікунську раду з питань
забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) та її
персонального складу.
Інформує: Данилюк Оксана Іванівна
1.17. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на 2022 рік.
Інформує: Данилюк Оксана Іванівна

1.18. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на лютий
2022 року.
Інформує: Данилюк Оксана Іванівна
2. Загальному відділу Рожищенської міської ради (Олександр Івашин)
оприлюднити рішення на сайті Рожищенської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами
(секретаря) виконавчого комітету Оксану Данилюк.
4. Різне.
Міський голова
Оксана Данилюк

Вячеслав ПОЛІЩУК

