
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

16  березня 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 внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.12.2021 

№ 16/9 «Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Ковельській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки» (зі змінами від 21.12.2022 № 29/9). 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій Кондратович. 

3. 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. 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2022 р. № 24/65 

«Про затвердження комплексної місцевої програми «Освіта Ковеля – простір 

якості та інновацій» на 2023 рік». 

Доповідає директор центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Ковельської міської ради Волинської області Світлана Верчук. 

5. 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. 

6.(7). Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2023р. № 30/8 

“Про прийняття благодійної допомоги”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

 7. (9.8). Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону за межами населеного 

пункту с. Тойкут. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

8.(9.9). Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону на вул. Анатолія Грищенка . 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

9.(9.10). Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону на вул. Варшавській. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

 10.(9.27). Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, на вул. 

Грушевського,2 та продаж у приватну власність земельної ділянки гр. 

Дідицькому Р.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

11.(15). 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. 

12.(16). 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. 

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

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

14.Про розгляд звернення депутата міської ради Андрія Мигулі щодо 

повернення повної (100 %) плати за оренду приміщень КЗ «Ковельський 

народний дім «Просвіта». 

Доповідає депутат міської ради Андрій Мигуля. 

15.Про трансформацію мережі навчальних закладів громади. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

16.Різне. 


