
ПРОТОКОЛ № 14 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

29 вересня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок: о 09.45 

          Закінчення: о 09.55 

 

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

ЧЕРНЯКОВ В. 

 

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

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. - секретар міської ради; 

ДУДКА С. - начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

РОМАНЧУК В. - начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради. 

 

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 безоплатну передачу зовнішніх електромереж. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

3.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. 

 4. 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. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про безоплатну передачу зовнішніх електромереж. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

 

СЛУХАЛИ: 3.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 начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Валентини Романчук: Оскільки рішенням Сошиченської сільської ради від 

20.09.2022р. №79 «Про     внесення змін до бюджету сільської територіальної  

громади на 2022 рік», виділено міжбюджетний трансферт для бюджету 

Ковельської міської територіальної громади в сумі 77 000 гривень на 

забезпечення співфінансування  Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників, у вигляді Іншої субвенції з місцевого бюджету територіальної 

громади, доходну частину бюджету збільшити відповідно на 77 000 гривень. 

Одночасно, збільшити видатки управління освіти виконавчого комітету міської 

ради на таку ж суму, по КПКВКМБ 1160 «Забезпечення діяльності центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників», в тому числі на заробітну 

плату – 63 115 гривень, на нарахування на заробітну плату – 13 885 гривень. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи доповнення. 

 

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  


