
ПРОТОКОЛ № 19 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

21 грудня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок: о 09.45 

          Закінчення: о 09.55 

 

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

Уніга О.  

Відсутні члени постійної комісії: Григола О., Козак О., Черняков В., 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.(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. 

3.(19). Про дозвіл на відкриття кредитної лінії 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

4.(20). Про внесення змін до Програми фінансової підтримки житлового 

фонду Ковельської територіальної громади на 2021-2024 роки  

Доповідає голова фракції «СЛУГА НАРОДУ» Вадим Клімук. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії міської ради Олега Уніги розпочати 

роботу постійної комісії. 

Голосували: «за» - 5, «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» - 5, «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.(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: внести зміни до проєкту рішення згідно додатку до 

пояснювальної записки.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

зі змінами, згідно додатку до пояснювальної записки. /Додаток до 

пояснювальної записки додається до протоколу/. 

 

 

СЛУХАЛИ: 3.(19). Про дозвіл на відкриття кредитної лінії 

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, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 4.(20). Про внесення змін до Програми фінансової підтримки 

житлового фонду Ковельської територіальної громади на 2021-2024 роки  

Доповідає голова фракції «СЛУГА НАРОДУ» Вадим Клімук. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з редакційною правкою (в п.8 проєкту рішення після слів «власників 

садибних будинків» додати слова «та житлових квартир»). 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

з редакційною правкою. 



 

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії Олега УНІГИ завершити роботу 

постійної комісії. 

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

Пропозицію підтримано. 

 

  

Голова постійної комісії                                                                      Олег УНІГА                   

 

Вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                                   Юлія ПАШКЕВИЧ                          

                                

 


