
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

17 листопада 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 рішення міської ради від 23.12.2021 р. №16/6 

«Про Програму економічного і соціального розвитку Ковельської 

територіальної громади на 2022 рік». 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій Кондратович. 

3.Про погодження інвестиційної програми Ремонтного житлово-

комунального підприємства №1. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12. 2021 № 16/9 “Про 

Програму розвитку місцевого самоврядування  у Ковельській територіальній 

громаді на 2022 -2024 роки”. 

  Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

5. 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. 

          6. 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. 

7. Про виконання бюджету Ковельської територіальної громади за дев’ять 

місяців 2022 року. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

8. 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. 



9.(9.15). Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Володимирській, 156 

(кадастровий номер 0710400000:16:003:0074). 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

10.(9.16). Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Володимирській, 156 

(кадастровий номер 0710400000:16:003:0075). 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

 11.(9.23). Про продаж у приватну власність земельної ділянки ТзОВ 

«Ковельська міська друкарня» (кадастровий номер 0710400000:02:005:0071). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

 12.(9.24). Про продаж у приватну власність земельної ділянки ТзОВ 

«Ковельська міська друкарня» (кадастровий номер 0710400000:02:005:0070). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          13.(11).Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/36 

“Про      затвердження структури,  загальної чисельності апарату управління 

міської ради та її виконавчих органів”. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради  Валерій Мацюк. 

14.(16). Про дозвіл на списання основних засобів. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

15.(17). Про  безоплатне прийняття майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

16.(18). 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. 

 

______________________________________________________________ 

 

17. Про розгляд звернення депутатської фракції «Сила і честь» щодо 

звільнення від сплати земельного податку ДУ «Ковельська виховна колонія». 

 Доповідає  начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

 18. Різне. 

 

 



  


