
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

18 серпня 2022 року 

10.00 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 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. 

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 23.12. 2021 № 16/9  

“Про Програму розвитку місцевого самоврядування  у Ковельській 

територіальній громаді на 2022 -2024 роки”. 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

5. 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. 

           6. Про дозвіл на списання основних засобів. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

7. Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

8. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

9. Питання щодо регулювання земельних відносин: 

  21) Про продаж у приватну власність земельної ділянки ТзОВ «Візавто» . 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



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

Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ „КОВЕЛЬТЕПЛО“. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

   

 

11. Різне. 

 

  


