
ПРОТОКОЛ № 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

21 квітня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок о 10.05 

          Закінчення о 12.30 

 

 

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

ПІНІС І., УНІГА О.,  ЧЕРНЯКОВ В. 

 

ВІДСУТНІ:  КІНДЕР О., ШПІКА В. 

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. – секретар міської ради; 

ДІДКОВСЬКИЙ Ю.М. - начальник відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради; 

ДУДКА С. – начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

ЛОГВІНОВ В. - начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

МАЛЕНИЦЬКА Н. – заступник міського голови; 

МАЦЮК В. – начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради; 

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

виконавчого комітету міської ради; 

НЕЧАЄВА Н. – головний спеціаліст відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Наталія НЕЧАЄВА. 

РОМАНЧУК В. - начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

САГАЛЬ С. – начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

САЧИК Л. – заступник начальника  відділу бухгалтерського обліку і звітності 

виконавчого комітету міської ради. 

 

Присутній на засіданні: депутат міської ради МИРОНЮК А. 

      

Головуючий на засіданні – головуючий 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. 

3. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2021 

№ 16/19 “Про затвердження  програми  мобілізаційної підготовки, мобілізації   

та приписки і  призову юнаків на строкову військову службу на 2022-2024 

роки”. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

Валерій МАЦЮК. 

4.Про затвердження рішення виконавчого комітету Ковельської міської 

ради. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

Валерій МАЦЮК. 

5.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. 

          6.Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства Ковельської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

          7.Про затвердження Програми відшкодування різниці між розміром 

встановлених тарифів на теплову енергію, на послуги з постачання теплової 

енергії і постачання гарячої води для потреб населення та розміром фактично 

застосованих тарифів підприємству теплових мереж «Ковельтепло» на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

8. Про погодження інвестиційної програми підприємства теплових мереж 

„Ковельтепло”. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

9.(9.93). Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. 

Мелещук Н.О. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

10.(20).Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає головний спеціаліст  відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради Наталія НЕЧАЄВА. 



11.(21). Про внесення доповнення до Програми розвитку культури та 

мистецтва Ковельської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ. 

12.(22). Про внесення доповнення до цільової соціальної програми 

«Молодь Ковельської територіальної громади» на 2022 рік. 

 Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ. 

13.(23). Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження 

Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  "ДОБРОБУТ". 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

 14.(24). Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження 

Статуту КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ” 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

         15.(25). Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2019 року № 

59/81 «Про затвердження Програми організації рятування людей на водних 

об’єктах міста Ковеля на 2020-2022 роки». 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

         16.(26). Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності 

виконавчого комітету міської ради Людмила ТРОЦЮК. 

  17. Різне. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ головуючого постійної комісії міської ради Олега УНІГИ 

розпочати роботу постійної комісії. 

Голосували: «за» - 5, «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» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з питань 

планування, бюджету і фінансів затвердити в цілому. 



 

Прибула на засідання постійної комісії член постійної комісії Олена 

ГРИГОЛА. 

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ВИСТУПИЛИ  член постійної комісії Вадим КЛІМУК, голова постійної комісії 

Олег УНІГА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, змінивши суму 52,0 тис. грн. на 65,0 тис. грн., що планується виділити 

на РЖКП №1 для проведення ремонтних робіт в захисних спорудах 

(бомбосховищах) та влаштування вузла обліку холодного водопостачання за 

адресою вул. Чубинського,23. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

змінивши суму 52,0 тис. грн на 65,0 тис. грн, що планується виділити на РЖКП 

№1 для проведення ремонтних робіт в захисних спорудах (бомбосховищах) та 

влаштування вузла обліку холодного водопостачання за адресою вул. 

Чубинського,23. 

 

СЛУХАЛИ: 3.  Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради 

від 23.12.2021 № 16/19 “Про затвердження  програми  мобілізаційної 

підготовки, мобілізації   та приписки і  призову юнаків на строкову військову 

службу на 2022-2024 роки”. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

Валерій МАЦЮК. 

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: 4. Про затвердження рішення виконавчого комітету 

Ковельської міської ради. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

Валерій МАЦЮК. 

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. 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. 

ВИСТУПИЛИ:  член постійної комісії Вадим КЛІМУК, заступник міського 

голови Наталія Маленицька, голова постійної комісії 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:  6. Про затвердження Програми реформування і розвитку 

житлово – комунального господарства Ковельської територіальної громади на 

2022 рік. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

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: 7. Про затвердження Програми відшкодування різниці між 

розміром встановлених тарифів на теплову енергію, на послуги з постачання 

теплової енергії і постачання гарячої води для потреб населення та розміром 

фактично застосованих тарифів підприємству теплових мереж «Ковельтепло» 

на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

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:  8. Про погодження інвестиційної програми підприємства 

теплових мереж „Ковельтепло”. 



Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

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:  9. (9.93). Про продаж у приватну власність земельної ділянки 

гр. Мелещук Н.О. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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. 

 

Прибув на засідання постійної комісії член постійної комісії Андрій 

МИГУЛЯ. 

 

СЛУХАЛИ: 10.(20). Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає головний спеціаліст  відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради Наталія НЕЧАЄВА. 

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.(21). Про внесення доповнення до Програми розвитку 

культури та мистецтва 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: 12.(22). Про внесення доповнення до цільової соціальної 

програми «Молодь 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: 13.(23). Про збільшення розміру статутного капіталу та 

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  "ДОБРОБУТ". 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

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: 14.(24). Про збільшення розміру статутного капіталу та 

затвердження Статуту КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ” 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

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: 15.(25). Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2019 

року № 59/81 «Про затвердження Програми організації рятування людей на 

водних об’єктах міста Ковеля на 2020-2022 роки». 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

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

Доповідає заступник начальника відділу бухгалтерського обліку і 

звітності виконавчого комітету міської ради Людмила САЧИК. 

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. 

        

ПРОПОЗИЦІЯ головуючого постійної комісії Олега УНІГИ завершити роботу 

постійної комісії. 

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

Пропозицію підтримано. 

 

  

Голова постійної комісії                                                                      Олег УНІГА                   

 

вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                                   Наталія ПОЛІЩУК                            

                                


