
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

__  січня 2023 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.(3).Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної 

допомоги на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних 

пам’ятників членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ 

проти України. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

3.(4).Про затвердження  Програми запобігання  та ліквідації наслідків 

підтоплення окремих територій  Ковельської територіальної громади на 2023 

рік. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

4.(5).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. 

5.(6).Про затвердження розпорядження міського голови. 
Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

6.(7). Про безоплатне прийняття майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

7.(8). Про прийняття благодійної допомоги. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

8.(9.68).Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. 

Александрову А.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов.   

 9.(9.77).Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону на вул. Тараса Боровця, 9.  



(кадастровий номер 0710400000:12:019:0033). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

10.(9.78).Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону на вул. Тараса Боровця, 9.  

(кадастровий номер 0710400000:12:019:0034). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

11.(10). Про  внесення  змін до Програми розробки містобудівної 

документації на забудову територій Ковельської територіальної громади на 

2022-2024 роки. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

 12.Про надання дозволу Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на 

відкриття кредитної лінії. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

13.Про надання дозволу Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на 

відкриття кредитної лінії. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

_____________________________________________________________ 

14. Про розгляд звернень начальника Квартирно-експлуатаційного 

відділу м. Володимир -Волинського Сергія Бідоча та начальника Ковельського 

гарнізону Антона Нестеренка щодо звільнення від сплати  земельного податку. 

 Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

 

15. Різне. 

   


