
 
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

                                                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

16.05.2022                                          м.Ковель                                               № 100-р 

 

Про скликання двадцять другої сесії міської ради 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 24 Регламенту Ковельської міської ради восьмого скликання, 

враховуючи рішення міської ради № 66/2 від 23.04.2020 року та №21/137 від 

28.04.2022 року «Про проведення  сесій Ковельської міської ради в закритому 

режимі»: 

 

 1.Скликати  двадцять другу сесію міської ради  27 травня 2022 року о 

10.00 годині в сесійному залі адміністративного будинку рад, на розгляд якої 

внести питання: 

1) Про затвердження порядку денного двадцять другої сесії міської ради 

восьмого скликання. 

2) Про виконання  бюджету Ковельської міської територіальної громади    

за перший квартал 2022 року. 

3) Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій 

мешканців Ковельської територіальної громади на  2022 рік. 

4) Про внесення змін до рішення міської ради  від 28.11.2019р №59/85 

«Про затвердження Програми поводження з безпритульними тваринами в місті 

Ковелі на 2020-2022 роки». 

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

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

злочинів на 2022-2024 роки”. 

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. 

7) Про затвердження Програми покращення функціонування Відділу 

надання адміністративних послуг у Волинській області Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному транспорті на 2021-2023 роки  

у новій редакції. 

8) Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021р. № 16/7 

“Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2022 рік ”. 

9)  Питання щодо регулювання земельних відносин. 

10) Питання щодо розроблення містобудівної документації. 

11) Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності на території міста Ковель та 

архітипів тимчасових споруд. 



12) Про скасування регуляторного акта. 

13) Про затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги населенню. 

14) Про затвердження розпорядження міського голови. 

          15) Про уповноваження старост Ковельської територіальної громади на  

посвідчення довіреностей. 

 16) Про затвердження  Правил благоустрою територій населених пунктів 

Ковельської територіальної громади. 

17) Інформація про  роботу виконавчого комітету міської ради у першому 

кварталі 2022 року. 

18) Інформація про роботу управління культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради за 2021 рік. 

19) Інформація про роботу відділу загальної та організаційної роботи 

виконавчого комітету міської ради за 2021 рік. 

20) Інформація про роботу управління «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету міської ради за 2021 рік. 

21) Різне. 

  

 2. На сесію запросити заступників міського голови, керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради, начальників відділів та управлінь 

виконавчого комітету міської ради, що забезпечують її роботу.   

         3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря 

міської ради Оксану Багнову. 

 

 

    Міський голова                                                                        Ігор ЧАЙКА 


