
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

__  лютого 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. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Ковельської територіальної громади на 2022 рік за 2022 рік. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі Юрій 

Кондратович. 

3. Про виконання  бюджету Ковельської територіальної громади за 2022 

рік. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

4. Про внесення змін та доповнень до місцевих програм: 

1) Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 21.12.2022 

№ 29/11 “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. 

2) Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2021 

№16/20 “Про затвердження програми профілактики правопорушень і злочинів 

на 2022-2024 роки” із змінами і доповненнями. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи Валерій Мацюк. 

3) Про внесення змін до рішень Ковельської міської ради від 21.12.2022 

року №29/8 та від 28.07.2022 року №24/4. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

4) 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. 

5) Про внесення змін до 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. 



6) 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 (зі 

змінами та доповненнями). 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

7) Про внесення змін до 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.  

5.Про затвердження місцевих програм: 

1) Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

До 5.2. Інформація про хід виконання місцевої цільової програми “Житло 

для молоді на 2022 рік”. 

Доповідає начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

Ніна Іваненко. 

2) Про затвердження  місцевої  цільової програми “Житло для молоді на 

2023 рік”. 

Доповідає начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

Ніна Іваненко. 

3) Про Програму «Дистанційне обслуговування місцевих бюджетів» на 

2023 рік. 

Доповідає начальник Ковельського управління Державної казначейської 

служби України Волинської області Вікторія Цьомик. 

4) Про затвердження  Програми  покращення  функціонування Центру 

обслуговування платників Ковельської ДПІ Головного управління ДПС у 

Волинській області на 2023 рік.  

Доповідає начальник Ковельського відділу податків і зборів з фізичних 

осіб та проведення камеральних перевірок Управління оподаткування 

фізичних осіб ГУ ДПС у Волинській області Віктор Дячук. 

5) Про затвердження Програми забезпечення ефективної діяльності 

територіального сервісного центру МВС № 0742 (на правах відділу м. Ковель) 

регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області (філія ГСЦ 

МВС) на 2023-2024 роки. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі Юрій 

Кондратович. 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2022р. № 29/23 

“Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2023 рік ”. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

7. Питання щодо регулювання земельних відносин: 



3) Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. Киричку В. Б. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

4) Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. Радчук А.Т. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

5) Про надання пільги щодо сплати земельного податку. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

8.(10) Про перейменування вулиці Мечникова та провулка 40 років 

Перемоги у місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

9.(15) Про затвердження Порядку оплати послуг за організацію та 

влаштування поминальних обідів за загиблими (померлими) 

військовослужбовцями Збройних сил України та інших військових формувань 

України, які загинули (померли) внаслідок військової агресії російської 

федерації проти України. 

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету міської ради Людмила Троцюк. 

10.(16) Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету міської ради Людмила Троцюк. 

11.(17) Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

12.(18) Про дозвіл на списання основних засобів. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

13.(19) Про надання дозволу на отримання  кредиту у формі овердрафт. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

14.(20) Про передачу газорозподільної системи. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

15. Різне. 

   


