
ПРОТОКОЛ № 18 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

13 грудня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок: о 09.05 

          Закінчення: о 10.55 

 

Присутні члени постійної комісії: Григола О.,  Кіндер О., Клімук В., Мигуля А., 

Пініс І., Уніга О., Черняков В. 

 

Відсутні члени постійної комісії: Козак О., Шпіка В. 

 

Запрошені: 

Багнова О. – секретар міської ради; 

Бичковський В. - начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

Васінович В. – начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради; 

Вельма Ж. - начальник служби у справах дітей 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; 

Жолінська Л. - начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради; 

Кондратович Ю. - начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради; 

Лис Р. – заступник начальника управління культури, молоді, спорту та туризму 

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; 

Третяк І. – директор Ковельського міського центру соціальних служб; 

Троцюк Л. – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого 

комітету міської ради; 



Сагаль С. - начальник управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

Сачук Т. - начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради; 

Семерей Р. - начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю виконавчого комітету міської ради; 

Яковлев Т. – перший заступник міського голови. 

 

Присутній на засіданні:  Мілінчук А., Стасюк Г. – депутати міської ради, 

Дуднік В. – заступник директора  КП «Верес», Кравчук А. - лікар ветеринарної 

медицини – адміністратор Ковельського КП «Добробут». 

 

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.(2.1). Про внесення змін до цільової соціальної програми «Молодь 

Ковельської територіальної громади» на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

3.(2.2). Про внесення змін до рішення Ковельської міської ради 

Волинської області від 23.12.2021 року №16/8  «Про затвердження Програми 

соціального захисту окремих категорій мешканців Ковельської територіальної 

громади на  2022 рік». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

4.(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. 

5.(4). Про Програму економічного і соціального розвитку Ковельської 

територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає перший заступник міського голови Тарас Яковлев. 

6. ( До № 5.1). Інформація про виконання програми з проведення заходів 

по локалізації та ліквідації небезпечного виду рослин -борщівника 

Сосновського на окремих територіях Ковельської      територіальної громади на 

2022 -2024 роки станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

(5.1). Про внесення змін до Програми з проведення заходів по локалізації 

та ліквідації небезпечного виду рослин - борщівника Сосновського на окремих 

територіях Ковельської територіальної громади на 2022 -2024 роки. 



Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

7.(До №5.2). Інформація про виконання програми фінансової підтримки 

та розвитку комунального некомерційного підприємства Ковельське 

міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради 

Волинської області на 2022-20224 роки станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія Жолінська 

(5.2). 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 начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія Жолінська. 

8.(5.3). Про внесення змін до рішення Ковельської міської ради 

Волинської області від 28.07.2022 року №24/4 «Про затвердження Програми 

соціальної підтримки сімей загиблих військовослужбовців, поранених і 

зниклих безвісти осіб, які брали участь в АТО, ООС та захисті Батьківщини 

від збройної агресії Російської Федерації проти України на 2022-2024 роки». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

9.(До № 5.4). Інформація про виконання програми розвитку місцевого 

самоврядування  у Ковельській  територіальній громаді на 2022 -2024 роки 

станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

Сачук. 

(5.4). 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. 

10.(До №5.5). Інформація про виконання програми висвітлення діяльності 

органів місцевого самоврядування на 2022-2024 роки станом на 01.12.2022 

року. 

Інформує начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю   виконавчого комітету міської ради  Руслана Семерей.         

(5.5). Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності органів 

місцевого самоврядування на 2022-2024  роки. 

Доповідає начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю   виконавчого комітету міської ради  Руслана Семерей.          

11.(5.6). Про затвердження Програми  покращення матеріально-

технічного забезпечення військових частин  Збройних сил України та інших 



військових формувань, проведення заходів територіальної оборони, 

мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2023 рік. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи Валерій Мацюк. 

12.(До №5.7).    Інформація про виконання цільової соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку Ковельської міської 

територіальної громади на 2022 рік станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

(5.7). Про затвердження цільової соціальної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей шкільного віку Ковельської міської територіальної громади  

на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

13.(До № 5.8).  Інформація про виконання програми надання одноразової  

допомоги дітям-сиротам та  дітям, позбавленим батьківського піклування після 

досягнення18-річного віку  у Ковельській міській територіальній громаді на 

2022 рік станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

(5.8). Про затвердження  Програми надання одноразової  допомоги дітям-

сиротам та  дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-

річного віку  у Ковельській міській територіальній громаді на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

      14.(До № 5.9). Інформація про виконання комплексної місцевої програми 

«Освіта Ковеля -простір якості та інновацій» станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

(5.9). Про затвердження комплексної місцевої програми «Освіта Ковеля – 

простір якості та інновацій» на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

          15.(До №5.10). Інформація про виконання програми збереження об’єктів 

культурної спадщини Ковельської територіальної громади на 2022 рік станом 

на 01.12.2022 року. 

          Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

(5.10). Про затвердження Програми збереження об’єктів культурної 

спадщини Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  



16.(До №5.11). Інформація про виконання програми  розвитку культури та 

мистецтва  Ковельської територіальної громади на 2022 рік станом на 

01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля. 

(5.11). Про затвердження Програми розвитку культури та мистецтва 

Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

17.(До №5.12). Інформація про виконання цільової соціальної програми 

«Молодь Ковельської територіальної громади» на 2022 рік станом на 01.12.2022 

року. 

(5.12).Про затвердження цільової соціальної програми «Молодь 

Ковельської територіальної громади» на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

18.(До № 5.13). Інформація про виконання міської програми розвитку 

фізичної культури та спорту на 2022 рік станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля. 

(5.13). Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.   

19.(До №5.14). Інформація про виконання програми охорони 

навколишнього природного середовища в Ковельській територіальній громаді 

на 2019-2022 роки станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

(5.14). Про затвердження Програми охорони навколишнього природного 

середовища в Ковельській територіальній громаді на 2023 рік. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

20.(До №5.15). Інформація про виконання програми організації  

рятування на водних об'єктах міста Ковеля в літній період 2020-2022 роки 

станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

(5.15). Про затвердження Програми запобігання загибелі людей на водних 

об’єктах  міста Ковеля на 2023 рік. 

 Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 



21. (До №5.16). Інформація про виконання Програми  соціального захисту 

окремих категорій  мешканців Ковельської територіальної громади  на 2022 рік 

станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

(5.16). Про затвердження Програми соціального захисту окремих 

категорій мешканців Ковельської міської територіальної громади  на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

22. (До №5.17). Інформація про виконання програми Програми 

поводження з безпритульними тваринами в  Ковельській територіальній 

громаді  на 2022 рік станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

(5.17). Про затвердження Програми поводження з безпритульними 

тваринами в  Ковельській територіальній громаді  на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

23.(6). Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2023 

рік. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

24.(7). Про виконання плану роботи міської ради  на 2022 рік та 

затвердження плану роботи  міської ради на 2023 рік. 

Доповідає секретар міської ради Оксана Багнова. 

25.(9.5). Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Відродження. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

26.(14). Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження  

Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ″КОВЕЛЬТЕПЛО″. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

27.(15). Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження 

Статуту КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ”. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

28.(16). Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

29.(17). Про безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету міської ради Людмила Троцюк. 



 

30. Інформація про виконання міської програми підтримки розвитку 

пріоритетних видів спорту на 2022 рік станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля. 

31.Інформація про виконання розвитку туризму Ковельської  

територіальної громади на 2022-2024 роки станом на 01.12.2022 року.  

Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля. 

32. Інформація про виконання програми служби у справах дітей щодо 

соціального та правового захисту дітей, попередження безпритульності та 

бездоглядності серед дітей у 2022 році станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник служби у справах дітей виконавчого комітету міської 

ради Жанна Вельма. 

33. Інформація про виконання програми підтримки сім’ї та молоді на 

2022-2024 роки станом на 01.12.2022 року. 

Інформує директор Ковельського міського центру соціальних служб 

Інна Третяк. 

34. Інформація про виконання програми із запобігання та протидії 

домашньому насильству за ознакою статті та протидії торгівлі людьми 

Ковельської територіальної громади на 2022-2024 роки станом на 01.12.2022 

року. 

Інформує директор Ковельського міського центру соціальних служб 

Інна Третяк. 

35. Інформація про виконання програми мобілізаційної підготовки, 

мобілізації та приписки і призову юнаків на строкову військову службу на 2022-

2024 роки станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради  

Валерій Мацюк. 

36. Інформація про виконання програми профілактики правопорушень і 

злочинів на 2022-2024 роки  станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради  

Валерій Мацюк. 

37. Інформація про виконання програми комплексних наглядових та 

соціально-виховних заходів для виправлення та ресоціалізації 

засуджених/адмінпокараних на   2021-2023 роки станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

Валерій Мацюк. 



38. Інформація про виконання програми запобігання та ліквідації 

наслідків підтоплення окремих територій міста Ковеля на 2022 рік станом на 

01.12.2022 рік. 

Інформує начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

39. Інформація про виконання комплексної місцевої програми захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру Ковельської територіальної громади на 2021-2025 роки станом на 

01.12.2022 року. 

  Інформує начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

40. Про підготовку критичної інфраструктури міста до безперебійної 

роботи в умовах надзвичайної ситуації. 

Інформує перший заступник міського голови Тарас Яковлев. 

41. Різне.  

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії міської ради Олега Уніги розпочати 

роботу постійної комісії. 

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 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» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 

питань планування, бюджету і фінансів затвердити в цілому. 

 

СЛУХАЛИ: 2.(2.1). Про внесення змін до цільової соціальної програми 

«Молодь Ковельської територіальної громади» на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 



СЛУХАЛИ: 3.(2.2). Про внесення змін до рішення Ковельської міської 

ради Волинської області від 23.12.2021 року №16/8  «Про затвердження 

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, враховуючи зміни ( по тексту суму «52 тис. грн» замінити на «110 

тис. грн»). 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи зміни ( по тексту суму «52 тис. грн» замінити на «110 

тис. грн»). 

 

СЛУХАЛИ: 4.(4). Про Програму економічного і соціального розвитку 

Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає перший заступник міського голови Тарас Яковлев. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Олег Кіндер, Вадим Клімук. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» -7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 5.(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. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки Юрій Дідковський, члени постійної комісії: Олег Кіндер, Вадим 

Клімук. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 6.(До № 5.1). Інформація про виконання програми з 

проведення заходів по локалізації та ліквідації небезпечного виду рослин -

борщівника Сосновського на окремих територіях Ковельської      територіальної 

громади на 2022 -2024 роки станом на 01.12.2022 року. 



Інформує начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

ВИСТУПИЛИ заступник директора КП «Верес» Віктор Дуднік, члени 

постійної комісії: Олег Кіндер, Вадим Клімук. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома.  

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію   підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: (5.1). Про внесення змін до Програми з проведення заходів 

по локалізації та ліквідації небезпечного виду рослин - борщівника 

Сосновського на окремих територіях Ковельської територіальної громади на 

2022 -2024 роки. 

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» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 7.(До №5.2). Інформація про виконання програми фінансової 

підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Ковельське 

міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради 

Волинської області на 2022-20224 роки станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія Жолінська 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

 СЛУХАЛИ: (5.2). 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 начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія Жолінська. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 8.(5.3). Про внесення змін до рішення Ковельської міської 

ради Волинської області від 28.07.2022 року №24/4 «Про затвердження 

Програми соціальної підтримки сімей загиблих військовослужбовців, 

поранених і зниклих безвісти осіб, які брали участь в АТО, ООС та захисті 

Батьківщини від збройної агресії Російської Федерації проти України на 2022-

2024 роки». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Олег Кіндер, Ігор Пініс  заступник 

міського голови Наталія Маленицька, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету міської ради Валентина Романчук. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 9.(До № 5.4). Інформація про виконання програми розвитку 

місцевого самоврядування  у Ковельській  територіальній громаді на 2022 -2024 

роки станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

Сачук. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

 СЛУХАЛИ: (5.4). 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» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   



 

СЛУХАЛИ: 10.(До № 5.5). Інформація про виконання програми 

висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування на 2022-2024 роки 

станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю виконавчого комітету міської ради  Руслана Семерей.        

ВИСТУПИЛИ: член постійної комісії Вадим Клімук, заступник міського 

голови Наталія Маленицька, голова постійної комісії Олег Уніга, перший 

заступник міського голови Тарас Яковлев.        

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: (5.5). Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності 

органів місцевого самоврядування на 2022-2024  роки. 

Доповідає начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю   виконавчого комітету міської ради  Руслана Семерей.        

ВИСТУПИВ голова постійної комісії Олег Уніга, 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з редакційними правками. 

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію не підтримано. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з редакційними правками.  

 

СЛУХАЛИ: 11.(5.6). Про затвердження Програми  покращення 

матеріально-технічного забезпечення військових частин  Збройних сил України 

та інших військових формувань, проведення заходів територіальної оборони, 

мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2023 рік. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи Валерій Мацюк. 

ВИСТУПИЛИ: член постійної комісії Олег Кіндер, начальник фінансового 

управління виконавчого комітету міської ради Валентина Романчук. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії доповнити проєкт рішення пунктом 4 

такого змісту: 4. Рішення міської ради від 23.12.2021 року №16/19 «Про 

затвердження  програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та приписки і 

призову юнаків на строкову військову службу на 2022-2024 роки» вважати 

таким, що втратило чинність; змінити нумерацію наступного пункту;  

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи зміни та доповнення. 

 



СЛУХАЛИ: 12.(До №5.7).  Інформація про виконання цільової соціальної 

програми оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку Ковельської міської 

територіальної громади на 2022 рік станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

ВИСТУПИЛИ: член постійної комісії Олег Кіндер, заступник міського голови 

Наталія Маленицька. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: (5.7). Про затвердження цільової соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку Ковельської міської 

територіальної громади  на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 13.(До № 5.8).  Інформація про виконання програми надання 

одноразової  допомоги дітям-сиротам та  дітям, позбавленим батьківського 

піклування після досягнення18-річного віку  у Ковельській міській 

територіальній громаді на 2022 рік станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: (5.8). Про затвердження  Програми надання одноразової  

допомоги дітям-сиротам та  дітям, позбавленим батьківського піклування після 

досягнення 18-річного віку  у Ковельській міській територіальній громаді на 

2023 рік. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

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:  14.(До № 5.9). Інформація про виконання комплексної 

місцевої програми «Освіта Ковеля -простір якості та інновацій» станом на 

01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: (5.9). Про затвердження комплексної місцевої програми 

«Освіта Ковеля – простір якості та інновацій» на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1, 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

          СЛУХАЛИ: 15.(До №5.10). Інформація про виконання програми 

збереження об’єктів культурної спадщини Ковельської територіальної громади 

на 2022 рік станом на 01.12.2022 року. 

          Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1, 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: (5.10). Про затвердження Програми збереження об’єктів 

культурної спадщини Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  



ВИСТУПИЛИ: член постійної комісії Олег Кіндер, заступник міського голови 

Наталія Маленицька. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 16.(До №5.11). Інформація про виконання програми  

розвитку культури та мистецтва  Ковельської територіальної громади на 2022 

рік станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: (5.11). Про затвердження Програми розвитку культури та 

мистецтва Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

ПРОПОЗИЦІЯ: начальника управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрія Мигулі: пункт 76 викласти в такій редакції: 
 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання зі змінами.   

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

зі змінами.   

 

76.Ритуальні послуги 

(організація поховань 

військовослужбовців, 

транспортні витрати, 

придбання квітів та 

державної 

атрибутики) 

Протягом 

року 

Управління 

культури, молоді, 

спорту та 

туризму 

виконавчого 

комітету 

Ковельської 

міської ради 

Місцевий 

бюджет 

50,0 



СЛУХАЛИ: 17.(До №5.12). Інформація про виконання цільової соціальної 

програми «Молодь Ковельської територіальної громади» на 2022 рік станом на 

01.12.2022 року. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

ПРОПОЗИЦІЯ: : інформацію з даного питання взяти до відома. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: (5.12).Про затвердження цільової соціальної програми 

«Молодь Ковельської територіальної громади» на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 18.(До № 5.13). Інформація про виконання міської програми 

розвитку фізичної культури та спорту на 2022 рік станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля. 

ПРОПОЗИЦІЯ: сесії інформацію з даного питання взяти до відома. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії Олега Уніги: зробити перерву в роботі 

постійної комісії до 13.00 год.  

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

  

Продовження засідання комісії                                                          

                                                                                                   

СЛУХАЛИ: (5.13). Про затвердження Програми розвитку фізичної 

культури і спорту Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.   



ВИСТУПИЛИ: заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради  Роман Лис, члени постійної 

комісії: Олег Кіндер, Вадим Клімук, Ігор Пініс, заступник міського голови 

Наталія Маленицька, перший заступник міського голови Тарас Яковлев. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 19.(До №5.14). Інформація про виконання програми охорони 

навколишнього природного середовища в Ковельській територіальній громаді 

на 2019-2022 роки станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1.  

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: (5.14). Про затвердження Програми охорони навколишнього 

природного середовища в Ковельській територіальній громаді на 2023 рік. 

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, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 20.(До №5.15). Інформація про виконання програми 

організації  рятування на водних об'єктах міста Ковеля в літній період 2020-

2022 роки станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 



СЛУХАЛИ: (5.15). Про затвердження Програми запобігання загибелі 

людей на водних об’єктах  міста Ковеля на 2023 рік. 

 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, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 21.(До №5.16). Інформація про виконання Програми  

соціального захисту окремих категорій  мешканців Ковельської територіальної 

громади  на 2022 рік станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: (5.16). Про затвердження Програми соціального захисту 

окремих категорій мешканців Ковельської міської територіальної громади  на 

2023 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, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 22. (До №5.17). Інформація про виконання програми 

Програми поводження з безпритульними тваринами в  Ковельській 

територіальній громаді  на 2022 рік станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

ВИСТУПИЛА Аліна Кравчук лікар ветеринарної медицини – 

адміністратор Ковельського КП «Добробут». 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 



ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: (5.17). Про затвердження Програми поводження з 

безпритульними тваринами в  Ковельській територіальній громаді  на 2023 рік. 

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» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 23.(6). Про бюджет Ковельської міської територіальної 

громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 24.(7). Про виконання плану роботи міської ради  на 2022 рік 

та затвердження плану роботи  міської ради на 2023 рік. 

Доповідає секретар міської ради Оксана Багнова. 

ВИСТУПИЛА начальник відділу «Секретаріат міської ради» Валентина 

Приведенець. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

Залишив засідання постійної комісії член постійної комісії Андрій Мигуля. 

 

СЛУХАЛИ: 25.(9.5). Про затвердження матеріалів для продажу земельної 

ділянки на   земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. 

Відродження. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії Олег Кіндер, Валерій Черняков, 

перший заступник міського голови Тарас Яковлєв. 

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: 26.(14). Про збільшення розміру статутного капіталу та 

затвердження  Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

″КОВЕЛЬТЕПЛО″. 

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, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 27.(15). Про збільшення розміру статутного капіталу та 

затвердження Статуту КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ”. 

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, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 28.(16). Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

ВИСТУПИВ член постійної комісії Олег Кіндер. 

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: 29.(17). Про безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету міської ради Людмила Троцюк. 

ВИСТУПИЛИ:  член постійної комісії Олег Кіндер, 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: 30. Інформація про виконання міської програми підтримки 

розвитку пріоритетних видів спорту на 2022 рік станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля. 

ВИСТУПИВ заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради  Роман Лис. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома./Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: 31.Інформація про виконання розвитку туризму Ковельської  

територіальної громади на 2022-2024 роки станом на 01.12.2022 року.  

Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома./Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: 32. Інформація про виконання програми служби у справах 

дітей щодо соціального та правового захисту дітей, попередження 

безпритульності та бездоглядності серед дітей у 2022 році станом на 01.12.2022 

року. 

Інформує начальник служби у справах дітей виконавчого комітету міської 

ради Жанна Вельма. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

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

Пропозицію  підтримано. 



ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: 33. Інформація про виконання програми підтримки сім’ї та 

молоді на 2022-2024 роки станом на 01.12.2022 року. 

Інформує директор Ковельського міського центру соціальних служб 

Інна Третяк. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

     

СЛУХАЛИ: 34. Інформація про виконання програми із запобігання та 

протидії домашньому насильству за ознакою статті та протидії торгівлі людьми 

Ковельської територіальної громади на 2022-2024 роки станом на 01.12.2022 

року. 

Інформує директор Ковельського міського центру соціальних служб 

Інна Третяк. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: 35. Інформація про виконання програми мобілізаційної 

підготовки, мобілізації та приписки і призову юнаків на строкову військову 

службу на 2022-2024 роки станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради  

Валерій Мацюк. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: 36. Інформація про виконання програми профілактики 

правопорушень і злочинів на 2022-2024 роки  станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради  

Валерій Мацюк. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

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



Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: 37. Інформація про виконання програми комплексних 

наглядових та соціально-виховних заходів для виправлення та ресоціалізації 

засуджених/адмінпокараних на   2021-2023 роки станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

Валерій Мацюк. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

   

СЛУХАЛИ: 38. Інформація про виконання програми запобігання та 

ліквідації наслідків підтоплення окремих територій міста Ковеля на 2022 рік 

станом на 01.12.2022 рік. 

Інформує начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: 39. Інформація про виконання комплексної місцевої програми 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру Ковельської територіальної громади на 2021-2025 роки 

станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: 40.Про підготовку критичної інфраструктури міста до 

безперебійної роботи в умовах надзвичайної ситуації. 

Інформує перший заступник міського голови Тарас Яковлев. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 



ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії Олега УНІГИ завершити роботу 

постійної комісії. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

Пропозицію підтримано. 

 

  

Голова постійної комісії                                                                      Олег УНІГА                   

 

Вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                                 Наталія ПОЛІЩУК                           

                                

 


