
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

20  січня  2022 року 

10.00 год.                                                                                   Сесійний зал 

 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії міської ради з питань 

планування, бюджету і фінансів. 

 Доповідає голова постійної комісії Олег УНІГА.  

 2.(3). Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2016 року 

№11/35 «Про затвердження Порядку надання разової матеріальної допомоги 

особам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні сили 

України». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

3.(4). Про дозвіл на списання основних засобів.  

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

4.(6). Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 

25.02.2021 № 5/114 «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

житлового фонду Ковельської територіальної громади на 2021-2024 роки» (зі 

змінами від 24.06.2021 № 9/11 та від 28.10.2021 № 14/174). 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій КОНДРАТОВИЧ. 

5.(7.28). Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Грушевського. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

6.(7.29). Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки 

шляхом аукціону на території садівничого товариства «Світанок». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

7.(7.30). Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Відродження 

(кадастровий номер 0710400000:13:004:0090). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

8.(7.31). Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Відродження 

(кадастровий номер 0710400000:13:004:0091). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

9.(7.32). Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Варшавській, 50-Б. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

10.(7.33). Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Варшавській, 48-А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

 11.(15). Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/36 

“Про затвердження структури,  загальної чисельності апарату управління 

міської ради та її виконавчих органів”. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи Валерій МАЦЮК. 

   


