
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

08 лютого 2023 року 

 

м. Ковель         Початок: о 13:40 

          Закінчення: о 13:50 

 

Присутні члени комісії: Григола О.,  Кіндер О., Мигуля А., Пініс І., Уніга О., 

Черняков В. 

 

Відсутні члени комісії: Клімук В., Козак О., 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 затвердження договору про грант NIP III-2022-161 від 7 вересня 

2022 року між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та 

Ковельською міською радою. 

Доповідає перший заступник міського голови Тарас Яковлев. 

3. Різне. 

  

ПРОПОЗИЦІЯ головуючого постійної комісії міської ради Олега Уніги 

розпочати роботу постійної комісії. 

Голосували: «за» - 6, «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» - 6, «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. Про затвердження договору про грант NIP III-2022-161 від 

7 вересня 2022 року між Північною екологічною фінансовою корпорацією 

(НЕФКО) та Ковельською міською радою. 

Доповідає перший заступник міського голови Тарас Яковлев. 

ВИСТУПИЛИ: Олег Кіндер, Олег Уніга.  

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

ПРОПОЗИЦІЯ головуючого постійної комісії Олега УНІГИ завершити роботу 

постійної комісії. 

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

Пропозицію підтримано. 

 

  

Голова постійної комісії                                                                      Олег УНІГА                   

 

вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                               Наталія ПОЛІЩУК                           

                                

 


