
ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

21 лютого 2022 року 

 

м. Ковель         Початок о 10.05 

          Закінчення о 10.30 

 

 

Присутні члени комісії: ГРИГОЛА О., КЛІМУК В., МИГУЛЯ А., ПІНІС І., 

УНІГА О.,  ШПІКА В. 

 

 

ВІДСУТНІ:  КІНДЕР О., КОЗАК О., ЧЕРНЯКОВ В. 

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. – секретар міської ради; 

БОРКА А. – староста Зеленського старостинського округу Ковельської міської 

ради;  

ЖИГАРЕВИЧ В. – заступник міського голови виконавчого комітету міської 

ради; 

МАЛЕНИЦЬКА Н. – заступник міського голови виконавчого комітету міської 

ради; 

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

виконавчого комітету міської ради; 

РОМАНЧУК В. - начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

ЯКОВЛЕВ Т. – перший заступник міського голови. 

 

Присутні  на засіданні постійної комісії: депутати міської ради Андрій 

МІЛІНЧУК, Микола ПЕЧЕНЮК, Галина СТАСЮК. 

 

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 внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021р. № 16/7 

«Про  бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2022 рік». 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина РОМАНЧУК. 

Різне. 

 

 



 

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 затвердити в цілому. 

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

Пропозицію підтримано.   

 

СЛУХАЛИ: 2.(34).Про внесення змін до рішення міської ради від 

23.12.2021р. № 16/7 «Про  бюджет Ковельської міської територіальної громади 

на 2022 рік». 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина РОМАНЧУК. 

ВИСТУПИЛИ депутати міської ради: Микола ПЕЧЕНЮК, Вадим КЛІМУК, 

Олена ГРИГОЛА, перший заступник міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання з редакційними 

правками. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити  проєкт рішення з даного питання з редакційними 

правками. 

           

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                            

                                


