
ПРОТОКОЛ № 16 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

28 жовтня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок: о 09.40 

          Закінчення: о 09.55 

 

Присутні члени комісії: Григола О., Кіндер  О., Клімук В., Пініс І., Уніга О., 

Черняков В. 

 

ВІДСУТНІ члени комісії:  Козак О., Мигуля А., Шпіка В. 

 

Запрошені: 

Багнова О. – секретар міської ради; 

Яковлев Т. – перший заступник міського голови. 

 

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 23.12.2021р. № 16/7 

“Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2022 рік ”. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

3.  Різне. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ головуючого постійної комісії міської ради Олега Уніги 

розпочати роботу постійної комісії. 

Голосували: «за» - 6, «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» - 6, «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 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: голова постійної комісії Олег Уніга, члени постійної 

комісії Олена Григола, Вадим Клімук, перший заступник міського голови Тарас 

Яковлев.  

ПРОПОЗИЦІЯ начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Валентини Романчук: в зв’язку з військовим станом в країні та враховуючи 

обстріли з боку російської федерації енергетичної інфраструктури, з метою 

протистояння наслідкам таких атак та підготовки механізму резервного 

живлення, враховуючи звернення підприємств що мають стратегічне значення 

для міста, ПТМ «Ковельтепло» від 25.10.2022 року №148/1659/2-22 та 

Управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал» від 

25.10.2022 року №127/02-02/2-22, а також головного розпорядника коштів – 

управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства 

від 25.10.2022 року №138, з бюджету Ковельської міської територіальної 

громади виділяються кошти в сумі 10 000 000 гривень (по 5 000 000 гривень 

кожному підприємству) для придбання обладнання, а саме дизельних 

генераторів резервного електроживлення. 

Для забезпечення здійснення вищезазначених видатків, знімаються 

асигнування з об’єкту «Реконструкція адміністративної будівлі по 

вул.Незалежності,73 в місті Ковелі Волинської області» в сумі 6 000 000 

гривень (головний розпорядник – виконавчий комітет міської ради), та з 

об’єктів «Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи під дитячий садок за 

адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с.Білин, вул.Л.Українки, 8а» – 

2 000 000 гривень, та «Реконструкція приміщення амбулаторії під відкриття 

двох груп в існуючому закладі дошкільної освіти "СОНЕЧКО" с.Заріччя 

Ковельської міської ради Волинської області (с.Заріччя, вул.Зарічна 13)» – 

2 000 000 гривень (головний розпорядник даних коштів – управління освіти), а 

також врахувати звернення депутатів міської ради Вадима Клімука та Андрія 

Мілінчука про перерахування коштів з депутатського фонду для зміцнення 

матеріально-технічної бази спортивної школи № 1 в сумі 26 000 грн. та  «Спорт 

для всіх» в сумі 16 500 грн. 

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. 

 

 

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                           

                                

 


