
ПРОТОКОЛ № 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

19 травня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок о 10.05 

          Закінчення о 11.00 

 

 

Присутні члени комісії: ГРИГОЛА О., КІНДЕР О., КЛІМУК В.,  КОЗАК О., 

МИГУЛЯ А., ПІНІС І., УНІГА О.  

 

ВІДСУТНІ:  ЧЕРНЯКОВ В.,  ШПІКА В. 

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. – секретар міської ради; 

ВАСІНОВИЧ В. – начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету 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; 

КОНДРАТОВИЧ Ю. – начальник управління економічного розвитку та 

торгівлі 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; 

РОМАНЮК А. – заступник начальника відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи 

виконавчого комітету міської ради; 

СОЗОНІК С. – заступник начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради. 

ЧУЛІПА І. – керуючий справами виконавчого комітету міської ради. 

 

Присутні на засіданні: начальник Ковельського РУП ГУНП у Волинській 

області Андрій ЛИТВИН, ветеринар ККП «Добробут» Аліна КРАВЧУК.  

 

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  бюджету Ковельської міської територіальної громади    

за перший квартал 2022 року. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина РОМАНЧУК. 

3. 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. 

4. Про внесення змін до рішення міської ради  від 28.11.2019р №59/85 

«Про затвердження Програми поводження з безпритульними тваринами в місті 

Ковелі на 2020-2022 роки». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

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

року №16/20  “Про затвердження програми профілактики  правопорушень і 

злочинів на 2022-2024 роки”. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

Валерій МАЦЮК. 

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, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 2/16. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

7. Про затвердження Програми покращення функціонування Відділу 

надання адміністративних послуг у Волинській області Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному транспорті на 2021-2023 роки  

у новій редакції. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій КОНДРАТОВИЧ. 

8. 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. 

9.(14). Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає головний спеціаліст  відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради Наталія НЕЧАЄВА. 

         10.(17). Інформація про роботу виконавчого комітету міської ради у 

першому кварталі 2022 року. 

Інформує керуючий справами виконавчого комітету міської ради Іван 

ЧУЛІПА. 



 11. Різне. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ головуючого 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 взяти за основу. 

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

Пропозицію підтримано.   

 

ПРОПОЗИЦІЯ начальника управління культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради Андрія МИГУЛІ: включити до порядку 

денного, як невідкладний, проєкт рішення №22 «Про внесення змін до рішення 

Ковельської міської  ради від 24.02.2022 року №18/8  «Про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури і спорту Ковельської територіальної 

громади на 2022 рік та Положення про виплату одноразових грошових 

винагород». 

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 1. 

Пропозицію підтримано.   

 

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 

питань планування, бюджету і фінансів затвердити в цілому, зі змінами. 

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

Пропозицію підтримано.   

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 

питань планування, бюджету і фінансів затвердити в цілому, зі змінами. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про виконання бюджету Ковельської міської 

територіальної громади    за перший квартал 2022 року. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина РОМАНЧУК. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ депутата міської ради Олега КІНДЕРА: заступникам міського 

голови підготувати інформацію на наступну сесію про заходи щодо підготовки 

до опалювального сезону. 

 

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. Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих 

категорій мешканців Ковельської територіальної громади на  2022 рік. 

Доповідає заступник начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради Світлана СОЗОНИК. 

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. Про внесення змін до рішення міської ради  від 

28.11.2019р №59/85 «Про затвердження Програми поводження з 

безпритульними тваринами в місті Ковелі на 2020-2022 роки». 

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: 5. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

23.12.2021 року №16/20  “Про затвердження програми профілактики  

правопорушень і злочинів на 2022-2024 роки”. 

Доповідає заступник начальника відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи 

виконавчого комітету міської ради Антоніна РОМАНЮК. 

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: 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, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 2/16. 

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: 7. Про затвердження Програми покращення функціонування 

Відділу надання адміністративних послуг у Волинській області Департаменту 

надання адміністративних послуг на наземному транспорті на 2021-2023 роки  

у новій редакції. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій КОНДРАТОВИЧ. 

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. 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи доповнення згідно додатку до пояснювальної записки 

(додається).   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи доповнення згідно додатку до пояснювальної записки 

(додається).   

 

СЛУХАЛИ: 9.(14). Про затвердження розпорядження міського голови. 

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. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 10.(17). Інформація про роботу виконавчого комітету 

міської ради у першому кварталі 2022 року. 

Інформує керуючий справами виконавчого комітету міської ради Іван 

ЧУЛІПА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

 

СЛУХАЛИ: 11.(22). Про внесення змін до рішення Ковельської міської  

ради від 24.02.2022 року №18/8  «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. 

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. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як невідкладний 

та 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»                                                   Юлія ПАШКЕВИЧ                            

                                

 

 


