
ПРОТОКОЛ № 13 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

22 вересня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок: о 10.05 

          Закінчення: о 10.40 

 

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

УНІГА О., ЧЕРНЯКОВ В. 

 

ВІДСУТНІ члени комісії: КІНДЕР О., КОЗАК О., ШПІКА В. 

 

Запрошені: 

БИЧКОВСЬКИЙ В. - начальник управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

ВАСІНОВИЧ В. - начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради; 

ДУБІЙ М. - начальник Ковельського районного відділу Державної міграційної 

служби України; 

ДУДКА С. - начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

ЖИГАРЕВИЧ В. – заступник міського голови; 

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

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради; 

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; 

РОМАНЧУК В. - начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

ЧАЙКА І. – міський голова. 

 

 

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 

№ 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 головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради Оксана Козакевич. 

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. 

 

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 з 

питань планування, бюджету і фінансів затвердити в цілому. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 

питань планування, бюджету і фінансів затвердити в цілому. 

 

СЛУХАЛИ: 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. 



ВИСТУПИВ: член постійної комісії Вадим Клімук, начальник фінансового 

управління Валентина Романчук. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 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 головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради Оксана Козакевич. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з оновленим додатком.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

з оновленими додатком.   

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 6, «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 

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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 



 

СЛУХАЛИ: 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. 

ВИСТУПИЛИ: члени постійної комісії Олена Григола, Вадим Клімук, Валерій 

Черняков. 

ПРОПОЗИЦІЯ: проєкт рішення з даного питання взяти за основу. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи доповнення згідно додатку до пояснювальної записки. 

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

Пропозицію   підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

враховуючи доповнення згідно додатку до пояснювальної записки, що 

додається до протоколу. 

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

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



Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

ВИСТУПИВ: член постійної комісії Валерій Черняков. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

 СЛУХАЛИ: 10.(14). Про прийняття благодійної допомоги. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

ВИСТУПИЛИ: члени постійної комісії Олег Уніга, Валерій Черняков. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 11.(16). Про встановлення орендної плати за майно 

комунальної власності. 

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» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ПРОПОЗИЦІЯ начальника відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторії Васінович: враховуючи 

звернення Управління Державної міграційної служби України у Волинській 

області від 12.08.2022р. №0701.15-2994/0701.1.1-22, внести доповнення в 

преамбулу та п.1. проєкту рішення. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання  

в оновленій редакції за №16.1. 

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ВИСТУПИВ член постійної комісії Ігор Пініс. 



ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома./Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про розгляд звернення Громадської організації 

«Платформа Громадський контроль» щодо прийняття рішення міської ради 

«Про деякі питання підтримки бізнесу під час воєнного стану». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: винести на розгляд сесії проєкт рішення «Про деякі питання 

підтримки бізнесу під час воєнного стану». 

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

Пропозицію  не підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ головуючого постійної комісії Олега УНІГИ завершити роботу 

постійної комісії. 

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

Пропозицію підтримано. 

 

  

Голова постійної комісії                                                                      Олег УНІГА                   

 

вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                                   Наталія ПОЛІЩУК                           

                                

 


