
ПРОТОКОЛ № 17 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

17 листопада 2022 року 

 

м. Ковель         Початок: о 10.05 

          Закінчення: о 10.55 

 

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; 

Васінович В. – начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності 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; 

Кондратович Ю. - начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

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; 

Сачук Т. - начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради; 

Чайка І. – міський голова; 

Яковлев Т. – перший заступник міського голови. 

 

Присутній на засіданні:  Мілінчук А. – депутат 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 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. 

 

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 взяти за основу. 



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

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦЯ начальника відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрія Дідковського: включити до 

порядку денного, як невідкладний, проєкт рішення № 27 «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». 

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

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 

питань планування, бюджету і фінансів затвердити в цілому, враховуючи 

доповнення. 

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, враховуючи 

доповнення. 

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 



СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховучи зміни та доповнення, а саме: 

- доповнити преамбулу проєкту рішення після слів «…(лист від 24.10.2022 

№3/1752…)» словами  «… звернення начальника Волинського обласного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки (лист 

від 19.10.2022 № ВФЗ/1427)…»; 

- в пункті 2 підпункту 1) пункту 1 проєкту рішення суми «300 тис.грн (2022 рік 

- 100 тис.грн)” замінити на «15 056,37 тис.грн (2022 рік - 14 856,37 тис.грн)”; 

-  в підпункті 2 пункту 1 проєкту рішення  пункт 4 «Учасники програми» 

доповнити словами “Волинський обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки”; 

- в пункті 7 підпункту 2) пункту 1 проєкту рішення суми «300 тис.грн (2022 рік 

- 100 тис.грн)” замінити на «15 056,37 тис.грн (2022 рік - 14 856,37 тис.грн)”; 

- в розділі 6 підпункту 3) пункту 1 проєкту рішення в графі 1 суму коштів  у 

2022 році  «7 326370 грн» замінити на   «8 056 370 грн»;                             

- в таблиці суму «Всього:   «14 126370 грн» замінити на «14856370 грн». 

 

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

Пропозиції  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

враховуючи зміни та доповнення. 

 

          СЛУХАЛИ: 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. 

ВИСТУПИЛИ: голова постійної комісії Олег Уніга, начальник фінансового 

управління Валентина Романчук, перший заступник міського голови Тарас 

Яковлев.  

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи зміни та доповнення, а саме: 

- доповнити преамбулу проєкту рішення словами «…та звернення 

начальника управління Служби безпеки України у Волинській області від 

15.11.2022 року №54/31/368…»; 

- в підпункті 1) пункту 1 проєкту рішення суми «4 720 тис.грн (2022 рік – 

4 220 тис.грн)» замінити на суми «4 870 тис.грн (2022 рік – 4 370 

тис.грн)»; 

- в підпункті 2) пункту 1 проєкту рішення пункт 4 доповнити словами 

«…управління Служби безпеки України у Волинській області»: 

- в пункті 7 підпункту 2) суми «…4 720 тис.грн, в т.ч.:2022 рік-4 220 

тис.грн» замінити на «…4 870 тис.грн, в т.ч.:2022 рік-4 370 тис.грн»; 

- в підпункті 3) пункту 1 проєкту рішення абзац 3 розділу 5 доповнити 

словами «… та 150 тис.грн на покращення матеріально-технічного 

забезпечення управління Служби безпеки України у Волинській області»; 

 

- таблицю доповнити пунктом 5 такого змісту: 

5 

Покращення матеріально-технічного забезпечення 

управління Служби безпеки України у Волинській 

області 

150   

- суму в таблиці «Всього:   «4 220 тис.грн» замінити на «4 370 тис.грн». 

 

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

Пропозиції   підтримано. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

враховуючи зміни та доповнення. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про виконання бюджету Ковельської територіальної 

громади за дев’ять місяців 2022 року. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

ВИСТУПИЛИ: голова постійної комісії Олег Уніга, перший заступник 

міського голови Тарас Яковлев, члени постійної комісії: Вадим Клімук, 

Андрій Мигуля, Віктор Черняков. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 



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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: проєкт рішення  з даного питання взяти за основу. 

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

Пропозицію  підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентини Романчук: відповідно до звернення управління 

капітального будівництва та житлово-комунального господарства від 

09.11.2022 р. №115, для забезпечення проведення реконструкції спортивного 

ядра стадіону «Локомотив», та враховуючи той факт що відповідно до 

Постанови  №590 від 09.06.2021 року «Про затвердження Порядку виконання 

повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в 

умовах воєнного стану»  деякі капітальні видатки не можуть бути проведені, 

вности зміни в призначення головного розпорядника, в межах загальних 

асигнувань на 2022 рік, а саме кошти в сумі 2 100 000 гривень 

перерозподіляються з об’єкту «Будівництво мереж ГФК по вул. Федорова» на 

реконструкцію спортивного ядра. 

Відповідно до висновку фінансового управління виконавчого комітету 

Ковельської міської ради від 07.11.2022 року №3-07/187, враховуючи факт 

перевиконання показників загального та спеціального (бюджету розвитку) 

фонду бюджету міської територіальної громади, керуючись п.4 ст.23 

Бюджетного кодексу України,  збільшити плановий обсяг доходів по коду 

11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими 

агентами» на суму 150 000 гривень та по коду 31030000 «Кошти від відчуження 

майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в 

комунальній власності» на  суму 730 000 гривень.  

Ці кошти від перевиконання дохідної частини бюджету спрямувати на 

надання субвенцій державному бюджету: 

Волинському обласному територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки (враховуючи лист Ковельського РТЦК та СП від 

15.11.2022 року № 5949), щодо надання для Центру радіостанцій (Motorola DM 

4400 UHF діапазону 403-470MHz в комплекті з автомобільною антеною та 

тангентою – 2 шт, Motorola DP 4400 UHF діапазону 403-470MHz в комплекті з 

посиленою антеною та додатковим акумулятором – 10шт) з метою забезпечення 

стабільного зв’язку між підрозділами для оборони міста Ковель і району та 



ретранслятора (Motorola SLR 1000 UHF діапазону 403-470MHz -2 шт.), виділити 

кошти в сумі 730 000 гривень, в рамках Програми мобілізаційної підготовки, 

мобілізації, прописки та призову юнаків на строкову військову службу на 2022-

2024 роки. 

Враховуючи звернення Управління Служби безпеки України у Волинській 

області від 15.11.2022 року №54/31/368, з бюджету міської територіальної 

громади виділити кошти в сумі 150 000 гривень для забезпечення матеріально-

технічного забезпечення виконання співробітниками Управління СБУ у 

Волинській області заходів службової діяльності, в рамках Програми 

профілактики правопорушень і злочинів на 2022 - 2024 роки. 

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

Пропозиції  підтримано. 

  

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії проєкт рішення з даного питання 

затвердити в цілому, враховуючи доповнення. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії проєкт рішення з даного питання затвердити 

в цілому, враховуючи доповнення. 

 

На засідання  прибув член комісії  Ігор Пініс. 

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ВИСТУПИВ член постійної комісії   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: 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. 

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.(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. 

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: 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. 

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: 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. 

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

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Вадим Клімук, Андрій Мигуля, 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: 15.(17). Про  безоплатне прийняття майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

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: 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. 

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. 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. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Вадим Клімук, Валерій Черняков, 

перший заступник Тарас Яковлев, депутат міської ради Ігор Пініс. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії звільнити від сплати земельного 

податку ДУ «Ковельська виховна колонія». 

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

Пропозицію  не підтримано. 

 

          СЛУХАЛИ: 18.(27). 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 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.     

 

 

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                           

                                

 


