
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

25 липня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок: об 11.15 

          Закінчення: об 11.55 

 

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

УНІГА О. 

 

ВІДСУТНІ члени комісії: МИГУЛЯ А.,  КОЗАК О.,  ЧЕРНЯКОВ В., ШПІКА В. 

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. – секретар міської ради; 

ВАВРИЩУК А. – головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

ДУДКА С. - начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

ЖИГАРЕВИЧ В. – заступник міського голови; 

КОГРУШЕВА Т. – головний спеціаліст управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради; 

КОЗАКЕВИЧ О. – головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради; 

МАЛЕНИЦЬКА Н. – заступник міського голови; 

РОМАНЮК А. – заступник начальника відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи 

виконавчого комітету міської ради; 

ЖИГАРЕВИЧ В. – заступник міського голови; 

РОМАНЧУК В. - начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

САГАЛЬ С. – начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

САЧУК Т. - начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради; 

ЯКОВЛЕВ Т. – перший заступник міського голови. 

 

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 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 головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради Оксана КОЗАКЕВИЧ. 

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. 

 



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 взяти за основу. 

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

Пропозицію підтримано.   

 

ПРОПОЗИЦІЯ заступника начальника відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи 

виконавчого комітету міської ради Антоніни РОМАНЮК: включити до 

порядку денного, як невідкладний, проєкт рішення №25 «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”.    

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

Пропозицію підтримано.   

 

ПРОПОЗИЦІЯ головного спеціаліста управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради Тетяни КОГРУШЕВОЇ: включити 

до порядку денного, як невідкладний, проєкт рішення №26 «Про залучення 

гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для 

фінансування інвестиційного проєкту «Реконструкція двоповерхової 

адміністративної будівлі та учбово-побутового корпусу під багатоквартирні 

житлові будинки на вулиці Драгоманова, 17 в місті Ковелі Волинської області».    

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

Пропозицію підтримано.   

 

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради 

затвердити в цілому, враховуючи доповнення. 

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

Пропозицію підтримано.   

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради 

затвердити в цілому, враховуючи доповнення. 

 

            СЛУХАЛИ: 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. 

ВИСТУПИВ член постійної комісії Вадим КЛІМУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «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 начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

ВИСТУПИВ член постійної комісії Вадим КЛІМУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ВИСТУПИВ член постійної комісії Олег КІНДЕР. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

  СЛУХАЛИ: 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. 

ВИСТУПИЛИ  члени постійної  комісії Вадим КЛІМУК та Олег КІНДЕР. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 



Голосували: «за» - 5, «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 головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради Оксана КОЗАКЕВИЧ. 

ВИСТУПИЛИ:  член постійної  комісії Вадим КЛІМУК, заступник міського 

голови Наталія МАЛЕНИЦЬКА, член постійної  комісії Олег КІНДЕР, перший 

заступник міського голови ТАРАС ЯКОВЛЕВ, заступник міського голови 

Віктор ЖИГОРЕВИЧ, член постійної  комісії Ігор ПІНІС. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію   підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 7.(8). Про виконання  бюджету Ковельської територіальної 

громади за перше півріччя 2022 року. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина РОМАНЧУК. 

ВИСТУПИВ член постійної комісії Олег КІНДЕР. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 8.(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. 

ВИСТУПИЛИ: член постійної комісії Олег КІНДЕР, перший заступник 

міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи доповнення до пояснювальної записки.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи доповнення до пояснювальної записки.   



   

ПРОПОЗИЦІЯ постійної комісії проєкт рішення № 8 «Про виконання  

бюджету Ковельської територіальної громади за перше півріччя 2022 року» 

розглянути перед питанням порядку денного №7 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 23.12.2021р. № 16/7 “Про бюджет Ковельської міської 

територіальної громади на 2022 рік ”. 

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

Пропозицію  підтримано. 

 

           СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання враховуючи доповнення, а саме, доповнити проєкт рішення словами 

«Богдану Петру Володимировичу – загинув 6 липня 2022 року біля села 

Берестове Бахмутського району Донецької області». 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

враховуючи доповнення. 

 

 СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 11.(25). 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 заступник начальника відділу відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи 

виконавчого комітету міської ради Антоніна РОМАНЮК. 

ВИСТУПИЛИ: члени постійної комісії Олег КІНДЕР, Вадим КЛІМУК, 

перший заступник міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ. 

 



ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

   

СЛУХАЛИ: 12.(26). Про залучення гранту від Північної екологічної 

фінансової корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проєкту 

«Реконструкція двоповерхової адміністративної будівлі та учбово-побутового 

корпусу під багатоквартирні житлові будинки на вулиці Драгоманова, 17 в місті 

Ковелі Волинської області. 

Доповідає головний спеціаліст управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради  Тетяна КОГРУШЕВА. 

ВИСТУПИЛИ: член постійної комісії Вадим КЛІМУК, перший заступник 

міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ,  член постійної комісії Ігор ПІНІС. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

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

Пропозицію підтримано. 

 

  

Голова постійної комісії                                                                      Олег УНІГА                   

 

вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                                   Наталія ПОЛІЩУК                           

                                

 

 


