
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів 

 

16 березня 2023 року 

 

м. Ковель         Початок: о 10:05 

          Закінчення: о 11:30 

 

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

Уніга О., Черняков В. 

 

Відсутні члени постійної комісії:  Клімук В., Козак О., Шпіка В. 

 

Запрошені: 

Багнова О. – секретар міської ради;  

Бичковський В. – начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

Ваврищук А. – головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради; 

Васінович В. – начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради; 

Верчук С. - директор центру професійного розвитку педагогічних працівників 

Ковельської міської ради Волинської області; 

Дудка С.- начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

Дідковський Ю. –  начальник відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради; 

Жигаревич В. – заступник міського голови; 

Кондратович Ю. - начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради; 

Логвінов В. - начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

Маленицька Н. – заступник міського голови; 

Романчук В. - начальник фінансового управління виконавчого комітету міської 

ради; 

Яковлев Т. – перший заступник міського голови. 

 

Присутні на засіданні:  

Козакевич О. – головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради; 

Лукашук Б. – помічник-консультант депутата Ковельської міської ради; 

Середюк А. – головний спеціаліст відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю 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. 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. 

 

Присутні на засіданні:   

   

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 взяти за основу. 

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

Пропозицію підтримано. 



ПРОПОЗИЦІЯ начальника відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрія Дідковського: включити до 

порядку денного засідання постійної комісії, як невідкладний, проєкт рішення 

№22 «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). 

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

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ начальника відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

Валерія Мацюка: включити до порядку денного засідання постійної комісії, як 

невідкладний, проєкт рішення №21 «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” із змінами і 

доповненнями». 

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

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ начальника відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадима Логвінова: включити до порядку денного засідання 

постійної комісії, як невідкладний, проєкт рішення №9.52 «Про продаж у 

приватну власність земельної ділянки Товариству з обмеженою 

відповідальністю «УКР.АВТОІНВЕСТ». 

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

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦЯ: порядок денний комісії з питань планування, бюджету і 

фінансів затвердити в цілому з доповненнями. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з питань 

планування, бюджету і фінансів затвердити в цілому з доповненнями. 

 

На засідання постійної комісії прибув член постійної комісії Ігор Пініс. 

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ВИСТУПИВ член постійної комісії Олег Кіндер. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію   підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.  

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.  

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ВИСТУПИЛИ: член постійної комісії Олег Кіндер, перший заступник міського 

голови Тарас Яковлев. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи доповнення до пояснювальної записки та редакційні 

правки.   

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

Пропозицію  підтримано. 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи доповнення до пояснювальної записки та редакційні 

правки. /Текст доповнення додається/.  

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 
 СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 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. 



ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 11.(9.52). Про продаж у приватну власність земельної 

ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «УКР.АВТОІНВЕСТ». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 12.(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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 



СЛУХАЛИ: 13.(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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 14.(18). Про дозвіл на списання основних засобів. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

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: 15.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. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович, член 

постійної комісії Ігор Пініс, перший заступник міського голови Тарас 

Яковлев. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію взяти до відома; рекомендувати начальнику по 

управлінню майном комунальної власності виконавчого комітету міської ради 

Вікторії Васінович надати відповідь з даного питання депутату Андрію 

Мигулі.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома; рекомендувати начальнику по 

управлінню майном комунальної власності виконавчого комітету міської ради 

Вікторії Васінович надати відповідь з даного питання депутату Андрію 

Мигулі. 

   

СЛУХАЛИ: 16.Про трансформацію мережі навчальних закладів 

громади. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 



ВИСТУПИЛИ: члени постійної комісії Валерій Черняков, Олег Кіндер. 

ПРОПОЗИЦІЯ:  інформацію з даного питання взяти до відома. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: 17.(21). 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” із змінами і доповненнями. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради Валерій Мацюк. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

 

СЛУХАЛИ: 18.(22). 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.  

  

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії Олеги Уніги: проєкти рішень  

№№ 21,22 розглянути перед проєктом рішення №5. 

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

Пропозицію підтримано. 

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови 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   


