
                                                                                

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                         РІШЕННЯ 

 
                                                                     м.Ковель 

27.05.2022                                                                                           № 22/1 

 

Про затвердження порядку денного двадцять другої сесії 

                                  міської ради восьмого скликання 

 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 32 Регламенту Ковельської міської ради VIIІ скликання, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити порядок денний двадцять другої сесії міської ради восьмого 

скликання:  

1.Про затвердження порядку денного двадцять другої сесії міської ради 

восьмого скликання. 

Доповідає міський голова Ігор ЧАЙКА. 

     2.Про виконання  бюджету Ковельської міської територіальної громади    за 

перший квартал 2022 року. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина РОМАНЧУК. 

3. Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій 

мешканців Ковельської територіальної громади на  2022 рік. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

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». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій ДУДКА. 

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”. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

Валерій МАЦЮК. 

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. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

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. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій КОНДРАТОВИЧ. 

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

бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2022 рік ”. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина РОМАНЧУК. 

9. Питання щодо регулювання земельних відносин: 

1) Про  надання дозволу на  складання проєкту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Юкрейн Тауер Компані» для  розміщення та експлуатації  об’єктів і споруд 

телекомунікацій. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

2) Про надання дозволу на розроблення документацій із землеустрою 

СТОВ «Білинське». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

3) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, та надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок комунальної 

власності по вул. Винниченка, 5. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

4) Про  внесення змін до рішення міської ради  від 27.01.2022 №17/50. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

5) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на 

земельну частку (пай) та виділення земельної частки (паю) в натурі (на 

місцевості) гр.Зінчук Галині Савівні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

6) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договорів  

оренди землі на новий строк гр. Дідицькій М.Я. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

7) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Бєліковій Н.Г. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

8) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк Товариству з додатковою відповідальністю 

«Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

9) Про затвердження протоколів узгоджувальної комісії. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

10) Про  розгляд заяви гр. Михайлевської А.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

11) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та надання  

земельної ділянки гр. Гайчуку О.П. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

12) Про надання дозволу на розроблення технічної  документацій із 

землеустрою щодо інвентаризації земель фермерському господарству 

«Поліський колос». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

10. Питання щодо розроблення містобудівної документації: 

1) Про дозвіл на  розроблення детального плану території  на вулиці 

Театральній, 6-А в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

2) Про дозвіл на  розроблення детального плану території на вулиці 

Брестській, 21 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

3) Про  затвердження детального плану території по вулиці Сагайдачного, 

9. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

4) Про  затвердження детального плану території розміщення садового 

будинку в садівничому масиві «Дружба». 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

5) Про  затвердження детального плану території розміщення 

індивідуального житлового будинку з торгово-офісними приміщеннями в 

садівничому масиві «Дружба». 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

6) Про  затвердження детального плану території розміщення садових 

будинків та господарських будівель  в садівничому масиві «Дружба». 



Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

7) Про  затвердження детального плану території розміщення  житлового 

будинку, господарських будівель  та споруд в селі Заріччя. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

8) Про  затвердження детального плану території розміщення  житлового 

будинку, господарських будівель  та споруд на вулиці Мартинюка, 25-А в селі 

Колодниця. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

9) Про дозвіл на внесення змін до детального плану території розміщення 

індивідуальної житлової забудови в районі вулиці Воля в місті Ковелі 

Волинської області.  
Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

10) Про дозвіл на  розроблення детального плану території на вулиці 

Тараса Шевченка № 26 та № 26-Б  в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

11. Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності на території міста Ковель та 

архітипів тимчасових споруд. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

12. Про скасування регуляторного акта. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

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

надають соціально важливі послуги населенню. 

Доповідає головний спеціаліст  відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради Наталія НЕЧАЄВА. 

14. Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає головний спеціаліст  відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради Наталія НЕЧАЄВА. 

         15. Про уповноваження старост Ковельської територіальної громади на  

посвідчення довіреностей. 

Доповідає головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради Андрій ВАВРИЩУК. 

 16. Про затвердження  Правил благоустрою територій населених пунктів 

Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій ДУДКА. 

17. Про роботу виконавчого комітету міської ради у першому кварталі 

2022 року. 

Інформує керуючий справами виконавчого комітету міської ради Іван 



ЧУЛІПА. 

18.Про роботу управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради за 2021 рік. 

Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ. 

19. Про роботу відділу загальної та організаційної роботи виконавчого 

комітету міської ради за 2021 рік. 

Інформує начальник відділу загальної та організаційної роботи 

виконавчого комітету міської ради Надія КОНЧАКІВСЬКА. 

20. Про роботу управління «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету міської ради за 2021 рік. 

Інформує начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

21. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для 

продажу обʼєктів  малої приватизації, що належить Ковельській  територіальній 

громаді. 

Доповідає головний спеціаліст  відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради Наталія НЕЧАЄВА. 

22. Про внесення змін до рішення Ковельської міської  ради від 24.02.2022 

року №18/8  «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Ковельської територіальної громади на 2022 рік та Положення про виплату 

одноразових грошових винагород. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ. 

 23. Про внесення змін та доповнень до Регламенту Ковельської міської 

ради восьмого скликання. 

 Доповідає секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

 24. Про звернення депутатів Ковельської міської ради до духовенства та                    

парафіян Української Православної Церкви (МП) в Ковельській територіальній 

громаді. 

 Доповідає голова постійної комісії з питань дотримання прав людини, 

депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту інтересів 

Андрій МІЛІНЧУК. 

 25. Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, 

начальника Волинської обласної військової адміністрації та вірян Української 

православної церкви Московського патріархату. 

 Доповідає депутат міської ради Валерій ЧЕРНЯКОВ. 

 26. Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України,  

Верховної Ради України щодо повернення у державну власність енергетичних 

підприємств. 

 Доповідає депутат міської ради Микола ПЕЧЕНЮК. 

27. Різне. 

 

 

Міський голова                                                                   Ігор ЧАЙКА 


