
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

25 липня 2022 року 

11.00 год.                                                                                   Сесійний зал 

 

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 Програми комплексного озеленення та розвитку 

парків Ковельської територіальної громади на 2022-2024 роки «Зелене місто». 

 Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

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 затвердження Програми соціальної підтримки сімей загиблих 

військовослужбовців, поранених і зниклих безвісти осіб, які брали участь в 

АТО, ООС та захисті Батьківщини від збройної агресії Російської Федерації 

проти України на 2022-2024 роки. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

5.Про внесення змін до Положення про порядок надання адресної 

матеріальної допомоги мешканцям Ковельської територіальної громади, 

затвердженого рішенням Ковельської міської ради від 25.02.2021 року №5/104. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

           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 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. 

8. Про виконання  бюджету Ковельської територіальної громади за перше 

півріччя 2022 року. 



Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина РОМАНЧУК. 

         9.(19).Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ковеля» 

(посмертно). 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

10.(22). Про надання згоди на укладення договору  про реструктуризацію 

заборгованості за спожитий природний газ ПТМ «Ковельтепло». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

 

11. Різне. 

 

  


