
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

20 жовтня 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 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. 

3.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. 

4. 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. 

5. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки та розвитку 

комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне 

територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської 

області на 2022-2024 роки. 

Доповідає головний спеціаліст відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету міської ради Олена Чушка. 

          6. Про внесення змін в рішення від 23.12.2021 №16/25 «Про затвердження 

Програми розвитку парків міста Ковеля на 2022-2024 роки». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

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 звіт постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету і 

фінансів. 

Доповідає голова постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів Олег Уніга. 



9. (9.19).Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Щасливій, 18. 

        Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

10.(9.20).Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на 

земельних торгах у формі електронного аукціону в межах Ковельської 

територіальної громади (колишньої Доротищенської сільської ради). 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

 11. Про надання згоди  на безоплатне прийняття у власність Ковельської 

територіальної громади майна закладу освіти. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

12. Про дозвіл на відкриття кредитної лінії. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

13. Про дозвіл на відкриття кредитної лінії. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

14. Про дозвіл на відкриття кредитної лінії. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

15.(16). Про перейменування вулиць та провулків на території 

Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

16.(17). Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає головний спеціаліст відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради Наталія Нечаєва. 

17.(19). Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року 

№16/24 «Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Ковельської  територіальної громади на 2022–2024 роки». 

(Невідкладний). 

Доповідає депутат міської ради Сергій Дружинович. 

18.(20).Про надання згоди на безоплатне прийняття майна. 

(Невідкладний). 

Доповідає начальник управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету міської ради Ольга Чайка. 

19.(21). 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”.(Невідкладний). 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради  Валерій Мацюк. 



_______________________________________________________________ 

20. Інформація про стан укриттів у закладах освіти територіальної 

громади. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

 

21.  Різне. 

  

  


