
ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

06 березня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок о 15.30 

          Закінчення о 16.00 

 

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. - начальник відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради;  

ЖОЛІНСЬКА Л. - начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради; 

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

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи; 

ТРОЦЮК Л. - начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності виконавчого 

комітету міської ради. 

 

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.(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 Валерій МАЦЮК. 

3.(4) Про визначення переліків та обсягів товарів, робіт і послуг для 

можливості їх закупівлі без застосування процедур закупівель та спрощених 

закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» в умовах 

воєнного стану.   

Доповідає начальник відділу бухгалтерського відділу та звітності 

виконавчого комітету міської ради Людмила ТРОЦЮК. 

4.(5) Про передачу відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Ковельської міської ради окремих повноважень щодо здійснення функцій 

органу управління майном Ковельської міської територіальної громади в особі 



Ковельської міської ради, яке закріплене на праві оперативного управління за 

Ковельським МТМО, та надання права визначати переліки та обсяги закупівель 

товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану. 

Доповідає начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія ЖОЛІНСЬКА. 

5.(6) Про внесення змін до Комплексної місцевої програми захисту 

населення і територій Ковельської міської територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 

роки. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради  Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

6. Різне. 

   

ПРОПОЗИЦІЯ  голови постійної комісії міської ради Олега УНІГИ розпочати 

роботу постійної комісії. 

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

Пропозицію підтримано.   

 

СЛУХАЛИ: 2.(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 Валерій МАЦЮК. 

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.(4) Про визначення переліків та обсягів товарів, робіт і послуг 

для можливості їх закупівлі без застосування процедур закупівель та 

спрощених закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» 

в умовах воєнного стану.   

Доповідає начальник відділу бухгалтерського відділу та звітності 

виконавчого комітету міської ради Людмила ТРОЦЮК. 



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: 4.(5) Про передачу відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Ковельської міської ради окремих повноважень щодо здійснення функцій 

органу управління майном Ковельської міської територіальної громади в особі 

Ковельської міської ради, яке закріплене на праві оперативного управління за 

Ковельським МТМО, та надання права визначати переліки та обсяги закупівель 

товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану. 

Доповідає начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія ЖОЛІНСЬКА. 

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: 5.(6) Про внесення змін до Комплексної місцевої програми захисту 

населення і територій Ковельської міської територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 

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. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови 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»                                                   Юлія ПАШКЕВИЧ                                             


