
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

22 вересня 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 

№ 16/19 “Про затвердження  програми  мобілізаційної підготовки, мобілізації 

та приписки і  призову юнаків на строкову військову службу 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 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. 

4. Про внесення змін до Міської цільової соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку Ковельської міської 

територіальної громади  на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Про надання дозволу Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на 

отримання овердрафтового кредиту. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

8. Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження Статуту  



КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО  

ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ”. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

9.(13) Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

10.(14) Про прийняття благодійної допомоги. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

11.(16) Про встановлення орендної плати за майно комунальної власності. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

12.(23) Про погодження інвестиційної програми Ковельського 

комунального підприємства «Добробут». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

13. Інформація про надходження коштів до міського бюджету від сплати 

орендної плати та від приватизації майна комунальної власності. 

Інформує начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

14. Про розгляд звернення Громадської організації «Платформа 

Громадський контроль» щодо прийняття рішення міської ради «Про деякі 

питання підтримки бізнесу під час воєнного стану». 

Інформує начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

15.Різне. 

 

  


