
ПРОТОКОЛ № 12 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

18 серпня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок: о 10.05 

          Закінчення: о 10.55 

 

Присутні члени комісії: ГРИГОЛА О., КІНДЕР О., КЛІМУК В., МИГУЛЯ А.,  

ПІНІС І., УНІГА О., ЧЕРНЯКОВ В. 

 

ВІДСУТНІ члени комісії:   КОЗАК О.,  ШПІКА В. 

 

Запрошені: 

ВАСІНОВИЧ В. – начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради; 

ДУДКА С. - начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

ЖИГАРЕВИЧ В. – заступник міського голови; 

ЛОГВІНОВ В. – начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

МАЛЕНИЦЬКА Н. – заступник міського голови; 

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

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської 

ради; 

НАЗАРЧУК А. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

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 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 заступник начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради Світлана Созонік. 

         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. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ головуючого постійної комісії міської ради Олега УНІГИ 

розпочати роботу постійної комісії. 

Голосували: «за» - 6, «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 

затвердити в цілому. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради 

затвердити в цілому. 

 

            СЛУХАЛИ: 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. 

ВИСТУПИЛИ: член постійної комісії Олег КІНДЕР, перший заступник 

міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ, член постійної комісії Андрій МИГУЛЯ. 

 

На засідання постійної комісії прибув член постійної комісії Валерій 

ЧЕРНЯКОВ. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з редакційними правками.  /В преамбулі проєкту рішення зазначити 

«…у зв’язку з воєнним станом та  з метою патрулювання вулиць 

територіальної громади і виконання інших завдань…»/. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

з редакційними правками.   

 

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 Созонік. 

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 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. 



ВИСТУПИВ член постійної комісії Олег КІНДЕР. 

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 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 до пояснювальної записки.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи доповнення до пояснювальної записки.   

 

           СЛУХАЛИ: 6. Про дозвіл на списання основних засобів. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: проєкт рішення з даного питання взяти за основу. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ПРОПОЗИЦІЯ начальника відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторії ВАСІНОВИЧ: унести 

доповнення до пункту 3 проєкту рішення в частині  надання дозволу 

ремонтному житлово-комунальному підприємству №2 на списання з балансу 

основних засобів, а саме доповнити його пунктами 6 - 66 в табличній формі 

(доповнення додається). 

ВИСТУПИВ член постійної комісії Вадим КЛІМУК. 

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

Пропозицію  підтримано. 

  

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання враховуючи доповнення. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

враховуючи доповнення. 

 

 СЛУХАЛИ:7. Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 



ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з редакційною правкою в назві проєкту.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

з редакційною правкою.   

 

СЛУХАЛИ: 8.Про затвердження розпоряджень 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: 9.(9.21). Про продаж у приватну власність земельної ділянки 

ТзОВ «Візавто» . 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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.(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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з редакційною правкою, а саме, збільшити статутний капітал  

ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ „КОВЕЛЬТЕПЛО“ на суму 2 500 000 

грн ( два мільйони п’ятсот тисяч) гривень.  

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

з редакційною правкою.   

 

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 

начальник відділу 

«Секретаріат міської ради»                             Валентина ПРИВЕДЕНЕЦЬ                           

                                

 

 


