
ПРОТОКОЛ № 15 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

20 жовтня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок: о 10.05 

          Закінчення: о 11.05 

 

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: 

Багнова О. – секретар міської ради; 

Бичковський В. - начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

Дідковський Ю. –  начальник відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки 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; 

Мурай Л. – начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

Нечаєва Н. – головний спеціаліст відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради; 

Романчук В. - начальник фінансового управління виконавчого комітету міської 

ради; 

Сагаль С.  – начальник управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

Чайка О. - начальник управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету міської ради; 

Чуліпа І. – керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 

Чушка О. –  головний спеціаліст відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету міської ради; 

Яковлев Т. – перший заступник міського голови. 

 



Присутні на засіданні депутати міської ради:  Мілінчук А., Федосюк В., 

Корнійчук І. – староста Ружинського старостинського округу, Литвин А. – 

начальник Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції 

у Волинській області.  

 

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 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».  

Доповідає депутат міської ради Сергій Дружинович. 

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

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». 

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. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ головуючого постійної комісії міської ради Олега Уніги 

розпочати роботу постійної комісії. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 

питань планування, бюджету і фінансів затвердити в цілому. 

 

Прибула на засідання постійної комісії член постійної комісії Олена 

Григола. 

 

СЛУХАЛИ: 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. 

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 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. 

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: 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. 

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 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. 

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 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. 

ВИСТУПИЛИ: Віра Федосюк - директор КП «Ковельські парки», голова 

постійної комісії Олег Уніга. 

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: 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. 



ВИСТУПИЛИ: начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка, 

член постійної комісії – Вадим Клімук, перший заступник міського голови 

Тарас Яковлев. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи доповнення згідно додатків до пояснювальної записки. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи доповнення згідно додатків до пояснювальної записки. 

 

СЛУХАЛИ: 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. 

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.(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. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії:  Вадим Клімук, 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.(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. 

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: 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. 

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: 12. Про дозвіл на відкриття кредитної лінії. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії Олег Уніга. 

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. Про дозвіл на відкриття кредитної лінії. 

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: 14. Про дозвіл на відкриття кредитної лінії. 

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

території Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Вадим Клімук, Ігор Пініс, Валерій 

Черняков, перший заступник міського голови Тарас Яковлев. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію   підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

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

Доповідає головний спеціаліст відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради Наталія Нечаєва. 

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: 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». 

Доповіла начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

 ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

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

Доповідає начальник управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету міської ради Ольга Чайка. 

ПРОПОЗИЦІЯ начальника управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету міської ради Ольги Чайки: рекомендувати сесії 

включити до порядку денного, як невідкладний та затвердити проєкт рішення з 

даного питання, з редакційними правками: 



1. В преамбулі проєкту рішення зазначити «… постановами Кабінету Міністрів 

України від 23.02.2022 р. №275 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.09.2020 р. № 844 «Про затвердження зразків бланків і 

технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, 

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного 

талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака 

України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»…»; 

2. В пункті 1 після слів «Надати згоду » доповнити словом «безоплатне»; 

3. В пункті 1 після слів «… Центр надання адміністративних послуг…» 

доповнити словами «… виконавчого комітету Ковельської міської ради…». 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання з редакційними 

правками. 

 

СЛУХАЛИ: 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”. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради  Валерій Мацюк. 

 ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

Залишив засідання постійної комісії член комісії Валерій Черняков. 

 

СЛУХАЛИ: 20. Інформація про стан укриттів у закладах освіти 

територіальної громади. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Вадим Клімук,  Андрій Мигуля, голова 

постійної комісії Олег Уніга, заступник міського голови Наталія Маленицька. 

ПРОПОЗИЦІЯ:  інформацію з даного питання взяти до відома.  

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

 



ПРОПОЗИЦІЯ головуючого постійної комісії Олега УНІГИ: завершити 

роботу постійної комісії. 

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

Пропозицію підтримано. 

 

  

Голова постійної комісії                                                                      Олег УНІГА                   

 

вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                                   Наталія ПОЛІЩУК                           

                                

 


