
ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

17 лютого 2022 року 

 

м. Ковель         Початок о 10.05 

          Закінчення о 12.30 

 

 

Присутні члени комісії: ГРИГОЛА О., КІНДЕР О., КОЗАК О., МИГУЛЯ А., 

ПІНІС І., УНІГА О.,  ШПІКА В. 

 

 

ВІДСУТНІ:  КЛІМУК В., ЧЕРНЯКОВ В. 

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. – секретар міської ради; 

БИЧКОВСЬКИЙ В. – начальник управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

ВАСІНОВИЧ В. – начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради;  

ДУДКА С. - заступник начальника управління капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

ЖИГАРЕВИЧ В. – заступник міського голови; 

ІВАНЕНКО Н. - начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради; 

КІНДЕР О.- начальник відділу житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради; 

КОЗАКЕВИЧ О. – головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради; 

ЛОГВІНОВ В. - начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

МАЛЕНИЦЬКА Н. – заступник міського голови; 

МИГУЛЯ А. - начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради; 

РОМАНЧУК В. - начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

РИБАЧОК Ю. – начальник Ковельському УВКГ “Ковельводоканал”; 

САГАЛЬ С. – начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

СЕМЕРЕЙ Р. – начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю виконавчого комітету міської ради; 

ЧАЙКА І.-  міський голова; 

ЧУЛІПА І. – керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 

ЯКОВЛЕВ Т. – перший заступник міського голови. 

 



Головуючий на засіданні – голова постійної комісії Олег УНІГА.  

 

 

Порядок денний: 

 

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

планування, бюджету і фінансів. 

 Доповідає голова постійної комісії Олег УНІГА.  

2.Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Ковельської міської територіальної громадина 2021 рік за 2021 рік. 

 Доповідає перший заступник міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ. 

3.Про затвердження звіту про виконання бюджету Ковельської міської 

територіальної громади за 2021 рік. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина РОМАНЧУК. 

4.Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного 

середовища в Ковельській територіальній громаді на 2019 -2022 роки. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

5.Про внесення змін до місцевої програми підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі “Власний дім на 2022 рік”. 

Доповідає начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради Ніна ІВАНЕНКО. 

6.Про внесення змін до місцевої  цільової програми “Житло для молоді на 

2022 рік”. 

Доповідає начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради Ніна ІВАНЕНКО. 

7.Про внесення змін  до рішення міської ради  від  23.12.2021року № 

16/34 «Про затвердження Програми підтримки розвитку пріоритетних видів 

спорту Ковельської територіальної громади на 2022 рік». 

Доповідає начальника управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ. 

8. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Ковельської територіальної громади на 2022 рік та Положення про виплату 

одноразових грошових винагород. 

Доповідає начальнику правління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ. 

9.Питання щодо регулювання земельних відносин: 

20)Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. Мулярчуку Д.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

21)Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. Артишуку 

О.О. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

22)Про продаж у приватну власність земельної ділянки ТзОВ «Ідея». 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

23)Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. Харковець 

В.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів  виконавчого комітету 

міської ради виконавчого комітету міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

10.(13).Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

11.(14).Про  внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2021р. № 

15/94 “Про затвердження переліку об’єктів  комунальної власності Ковельської 

територіальної громади, що підлягають приватизації в 2022 році”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

12.(15).Про надання дозволу підприємству теплових мереж „Ковельтепло” 

на одержання кредиту-овердрафту. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

13.(16).Про дозвіл на відкриття кредитної лінії 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

14.(18).Про надання дозволу  Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на 

відкриття кредитної лінії. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

15.(19).Про надання дозволу  Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на 

отримання овердрафтового кредиту. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

16.(22). Про звіт першого заступника міського голови Тараса Яковлева 

про виконану роботу у 2021 році. 

Доповідає перший заступник міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ. 

17.(23). Про звіт  заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Наталії Маленицької про виконану роботу у 2021 році 

Доповідає заступник міського голови Наталія МАЛЕНИЦЬКА 

18.(24).Про звіт  заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Віктора Жигаревича про виконану роботу у 2021 році 

Доповідає заступник міського голови Віктор ЖИГАРЕВИЧ. 

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  голови постійної комісії міської ради Олега УНІГИ розпочати 

роботу постійної комісії. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 



Пропозицію підтримано. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

         СЛУХАЛИ: 1. Про порядок денний засідання постійної комісії міської 

ради з питань планування, бюджету і фінансів. 

         Доповідає голова постійної комісії Олег УНІГА.  

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 

питань планування, бюджету і фінансів взяти за основу. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

 

ПРОПОЗИЦІЯ: начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентини РОМАНЧУК включити до порядку денного проєкт 

рішення № 34 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021р. № 

16/7 “Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2022 рік ”. 

ВИСТУПИВ член постійної комісії Олег КІНДЕР. 

Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 3. 

Пропозицію не підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: начальника  відділу земельних ресурсів  виконавчого 

комітету міської ради  Вадима ЛОГВІНОВА включити до порядку денного 

проєкт рішення  № 9.108 «Про продаж у приватну власність земельної ділянки 

гр. Місюрі В.В.». 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 2. 

Пропозицію підтримано. 

 

         ПРОПОЗИЦІЯ: начальника управління соціального захисту населення 

Софії САГАЛЬ  включити до порядку денного проєкт рішення № №35 «Про 

внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій мешканців 

Ковельської територіальної громади на 2022 рік» . 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: начальника відділу  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради  Олександра КІНДЕРА  включити до 

порядку денного проєкт рішення № 17 «Про збільшення розміру статутного 

капіталу та затвердження Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

„КОВЕЛЬТЕПЛО“. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ члена постійної комісії Ігоря ПІНІСА: проєкти рішень № 

18 «Про надання дозволу  Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на відкриття 

кредитної лінії» та №19  «Про надання дозволу  Ковельському УВКГ 

“Ковельводоканал” на отримання овердрафтового кредиту» розглянути на 

початку порядку денного засідання постійної комісії. 



Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії затвердити в цілому,  

враховуючи зміни та доповнення. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії затвердити в цілому, 

враховуючи зміни та доповнення. 

 

На засідання постійної комісії міської ради з питань планування бюджету і 

фінансів прибув члени комісії Андрій МИГУЛЯ та Олена ГРИГОЛА. 

 

 

СЛУХАЛИ:  2.(18).Про надання дозволу  Ковельському УВКГ 

“Ковельводоканал” на відкриття кредитної лінії. 

Доповідає начальник відділу житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради Олександр КІНДЕР. 

ВИСТУПИВ начальник Ковельського УВКГ «Ковельводоканал» Юрій 

РИБАЧОК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 3.(19).Про надання дозволу  Ковельському УВКГ 

“Ковельводоканал” на отримання овердрафтового кредиту. 

Доповідає начальник відділу житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради Олександр КІНДЕР. 

ВИСТУПИВ начальник Ковельського УВКГ «Ковельводоканал»Юрій 

РИБАЧОК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

Залишив засідання постійної комісії член комісії  Володимир ШПІКА. 

 

СЛУХАЛИ: 4.(2).Про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Ковельської міської територіальної громадина 2021 рік за 2021 рік. 

 Доповідає перший заступник міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ. 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Олег КІНДЕР, Олег УНІГА. 



ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 5.(3).Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Ковельської міської територіальної громади за 2021 рік. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина РОМАНЧУК. 

ВИСТУПИЛИ: член постійної комісії Олег КІНДЕР, начальник відділу  

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Олександр КІНДЕР. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 6.(4).Про внесення змін до Програми охорони навколишнього 

природного середовища в Ковельській територіальній громаді на 2019 -2022 

роки. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

ВИСТУПИЛА головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради Оксана КОЗАКЕВИЧ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

         

На засідання постійної комісії прибув член комісії Володимир ШПІКА. 

 

СЛУХАЛИ:7.(5).Про внесення змін до місцевої програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім на 2022 рік”. 

Доповідає начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради Ніна ІВАНЕНКО. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 



 

СЛУХАЛИ:8.(6).Про внесення змін до місцевої  цільової програми 

“Житло для молоді на 2022 рік”. 

Доповідає начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради Ніна ІВАНЕНКО. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ:9.(7).Про внесення змін  до рішення міської ради  від  

23.12.2021року № 16/34 «Про затвердження Програми підтримки розвитку 

пріоритетних видів спорту Ковельської територіальної громади на 2022 рік». 

Доповідає начальник  управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.  

  

СЛУХАЛИ: 10.(8). Про затвердження Програми розвитку фізичної 

культури і спорту Ковельської територіальної громади на 2022 рік та Положення 

про виплату одноразових грошових винагород. 

Доповідає начальник  управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ. 

ВИСТУПИВ член постійної комісії Олег КІНДЕР. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 11.(9.20). Про продаж у приватну власність земельної ділянки 

гр. Мулярчуку Д.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 



 

СЛУХАЛИ: 12.(9.21). Про продаж у приватну власність земельної 

ділянки гр. Артишуку О.О. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРИШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 13.(9.22).Про продаж у приватну власність земельної ділянки 

ТзОВ «Ідея». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРИШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 14.(9.23). Про продаж у приватну власність земельної ділянки 

гр. Харковець В.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРИШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 15.(9.108). Про продаж у приватну власність земельної 

ділянки гр. Місюрі В.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРИШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

 



СЛУХАЛИ: 16.(13).Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРИШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 17.(14).Про  внесення змін до рішення міської ради від 

25.11.2021р. № 15/94 “Про затвердження переліку об’єктів  комунальної 

власності Ковельської територіальної громади, що підлягають приватизації в 

2022 році”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРИШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

СЛУХАЛИ: 18.(15).Про надання дозволу підприємству теплових мереж 

„Ковельтепло” на одержання кредиту-овердрафту. 

Доповідає начальник відділу  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради Олександр КІНДЕР. 

ВИСТУПИЛА головний бухгалтер підприємства ТМ «Ковельтепло» Любов 

БЕРНАДСЬКА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРИШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 19.(16).Про дозвіл на відкриття кредитної лінії 

Доповідає начальник відділу  житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради Олександр КІНДЕР. 

ВИСТУПИЛА головний бухгалтер підприємства ТМ «Ковельтепло» Любов 

БЕРНАДСЬКА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРИШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 



 

 

СЛУХАЛИ: 20.(17). Про збільшення розміру статутного капіталу та 

затвердження Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

„КОВЕЛЬТЕПЛО“. 

Доповідає начальник відділу  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради Олександр КІНДЕР. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРИШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 21.(22). Про звіт першого заступника міського голови Тараса 

Яковлева про виконану роботу у 2021 році. 

Доповідає перший заступник міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ. 

ВИСТУПИВ голова постійної комісії Олег УНІГА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРИШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 22.(23). Про звіт  заступника міського головиз питань 

діяльності виконавчих органів Наталії Маленицької про виконану роботу у 2021 

році 

Доповідає заступник міського голови Наталія МАЛЕНИЦЬКА 

ВИСТУПИЛИ: начальник управління Віктор БИЧКОВСЬКИЙ, члени 

постійної комісії Олег КІНДЕР, Андрій МИГУЛЯ, голова постійної комісії 

Олег УНІГА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРИШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

Залишив засідання постійної комісії Олег КОЗАК. 

 

СЛУХАЛИ: 23.(24).Про звіт  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Віктора Жигаревича про виконану роботу у 2021 

році 

Доповідає заступник міського голови Віктор ЖИГАРЕВИЧ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   



Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРИШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 24.(35). Про внесення змін до Програми соціального захисту 

окремих категорій мешканців Ковельської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та  затвердити проєкт рішення з даного питання.   

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРИШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та  затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

           

ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії Олега УНІГИ завершити роботу 

постійної комісії. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

  

Голова постійної комісії                                                                     Олег УНІГА 

вела протокол 

 

Головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                                   Наталія ПОЛІЩУК                      


