
 
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

                                                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

09.06.2022                                      м. Ковель                                              № 131-р 

 

Про скликання двадцять третьої 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 третю сесію міської ради  ........... червня 2022 року о 

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

внести питання: 

1) Про затвердження порядку денного двадцять третьої сесії міської ради 

восьмого скликання. 

2)Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій 

мешканців Ковельської територіальної громади на  2022 рік. 

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

року №16/19  “Про затвердження  програми  мобілізаційної підготовки, 

мобілізації   та приписки і  призову юнаків на строкову військову службу на 

2022-2024 роки ”. 

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. 

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

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

6)Про  внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2021р. № 15/94 

“Про затвердження переліку об’єктів  комунальної власності Ковельської 

територіальної громади, що підлягають приватизації в 2022 році”. 

7)Про затвердження розпоряджень міського голови. 

8)Питання щодо регулювання земельних відносин. 

9) Питання щодо розроблення містобудівної документації. 

10)Про дозвіл на списання основних засобів. 

11)Про внесення змін до рішення міської ради від 22.03.2022 № 20/3 “Про 

надання пільг з орендної плати за майно комунальної власності”. 

 12)Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, 

начальника Волинської обласної військової адміністрації та вірян Української 

православної церкви Московського патріархату. 

  13) Про затвердження розпоряджень міського голови. 

 



 

 

14)Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА 

ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

15)Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ У СПРАВАХ 

МОЛОДІ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

16)Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР ТУРИЗМУ 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

17)Про затвердження СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПУБЛІЧНА 

БІБЛІОТЕКА» КОВЕЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (нова редакція). 

18)Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ 

ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» (нова 

редакція). 

 19)Про затвердження СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КОВЕЛЬСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ» (нова редакція). 

20) 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 


