
 

                                                                                    

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                         РІШЕННЯ 

 
                                                                      м.Ковель 

28.06.2022                                                                                         № 23/1 

 

Про затвердження порядку денного двадцять третьої 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 третьої сесії міської ради восьмого 

скликання:  

1.Про затвердження порядку денного двадцять третьої сесії міської ради 

восьмого скликання. 

Доповідає міський голова Ігор ЧАЙКА. 

2.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. 

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 ”. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

Валерій МАЦЮК. 

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. 

Доповідає начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія ЖОЛІНСЬКА. 

5. 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. 



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”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

7.Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради Людмила ТРОЦЮК. 

8. Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради Людмила ТРОЦЮК. 

9. Питання щодо регулювання земельних відносин: 

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

оренди землі на новий строк гр. Власюку М.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

оренди землі на новий строк гр. Романчуку М.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

оренди землі на новий строк гр. Радчук О.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

оренди землі на новий строк гр. Степуку Д.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

оренди землі на новий строк гр. Приступі С.В. 

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 по вул. Незалежності. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

оренди землі для городництва на новий строк гр. Рабомизо В.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

8)Про заміну сторони договорів оренди земельних ділянок по вул. 

Незалежності. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 



9)Про  внесення змін до рішення міської ради від  27.01.2022р. № 17/84. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

10)Про підготовку матеріалів для продажу земельних ділянок шляхом 

аукціону. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

оренди землі на новий строк гр. Марчуку С.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

оренди землі на новий строк гр. Васильчуку О.С. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

оренди землі для городництва на новий строк по вул. Драгоманова,13. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

14)Про припинення права користування земельною ділянкою по вул. 

Незалежності, 74. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

15) Про  розгляд заяви гр. Рубахи С.Р. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

16) Про затвердження документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель та передачі земельної ділянки в оренду СТОВ «Білинське». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

17) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та передачі земельної ділянки в оренду Фермерському 

господарству «Поліський колос». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

18) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та передачі земельної ділянки в оренду Фермерському 

господарству «Поліський колос». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

оренди землі на новий строк ПП «Флорентес». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

20) Про затвердження технічних  документацій з нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів  с.Заріччя, с.Воля, с.Лапні, с.Любче. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

21) Про дозвіл на  розроблення  детального плану території розміщення 

логістичного центру в районі вулиці Брестської та надання дозволу  на складання  

проєкту землеустрою щодо  відведення  земельної ділянки. 

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 розміщення 

мийки самообслуговування легкових автомобілів на вулиці Заводській, 23-Д. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

2)Про дозвіл на  розроблення детального плану території на вулиці 

Центральній, 2А в селі Воля Ковельська.  

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

3) Про дозвіл на  розроблення детального плану території розміщення 

торгового закладу на вулиці Шевченка в селі Колодниця. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

4) Про  затвердження детального плану території розміщення складських 

приміщень на вулиці Брестській, 137. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

5)Про затвердження детального плану території розміщення 

індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд  на 

вулиці Княгині Ольги (біля житлових будинків №4 та №4-А). 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

6) Про  затвердження детального плану території реконструкції забудови 

на вулиці Незалежності, 69-А. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

7)Про затвердження детального плану території розміщення цеху 

розпилювання деревини за межами населеного пункту села Тойкут.  

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

8)Про дозвіл на  розроблення детального плану території  на вулиці 

Брестській, 137 в місті Ковелі. 



Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

 9) Про дозвіл на  розроблення детального плану території розширення 

кладовища в селі Зелена.  

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

 11. Про дозвіл на списання основних засобів. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.03.2022 № 20/3 “Про 

надання пільг з орендної плати за майно комунальної власності”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

13.1. 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. 

 14. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія ПРИСТУПЧУК. 

15.Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА 

ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, 

СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

16. Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ У СПРАВАХ 

МОЛОДІ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

17.Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР ТУРИЗМУ 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

18.Про затвердження СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПУБЛІЧНА 

БІБЛІОТЕКА» КОВЕЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (нова редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

19. Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ 

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

редакція). 



Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

 20. Про затвердження СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КОВЕЛЬСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ» (нова редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

21. Про затвердження СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КОВЕЛЬСЬКА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА ІМ.АНДРОНИКА 

ЛАЗАРЧУКА» (нова редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

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. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

23. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна.  

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

24. Про внесення змін до Програми комплексного озеленення та розвитку 

парків Ковельської територіальної громади на 2022-2024 роки «Зелене місто». 

          Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій ДУДКА. 

 

25. Різне. 

 

 

Міський голова                                                                   Ігор ЧАЙКА 


