
 
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

    РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  14.02.2022                                                   м.Ковель                                                № 32-р  

 

Про скликання вісімнадцятої 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: 

 

 1.Скликати  вісімнадцяту сесію міської ради  24 лютого 2022 року о 10.00 

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

питання: 

1) Про затвердження порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

восьмого скликання. 

2) Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Ковельської міської територіальної громади на 2021 рік за 2021 рік. 

3) Про затвердження звіту про виконання бюджету Ковельської міської 

територіальної громади за 2021 рік. 

4) Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного 

середовища в Ковельській територіальній громаді на 2019 -2022 роки. 

5) Про внесення змін до місцевої програми підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі “Власний дім на 2022 рік”. 

6) Про внесення змін до місцевої  цільової програми “Житло для молоді 

на 2022 рік”. 

7)  Про внесення змін  до рішення міської ради  від  23.12.2021року № 

16/34 «Про затвердження Програми підтримки розвитку пріоритетних видів 

спорту Ковельської територіальної громади на 2022 рік». 

8) Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Ковельської територіальної громади на 2022 рік та Положення про виплату 

одноразових грошових винагород. 

9) Питання щодо регулювання земельних відносин в місті. 

10) Питання щодо розроблення містобудівної документації. 

11) Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2019 № 54/3. 

12) Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на 

території Ковельської територіальної громади. 

13) Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

14) 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”. 

 



 

 

15) Про надання дозволу підприємству теплових мереж „Ковельтепло” на 

одержання кредиту-овердрафту. 

16) Про дозвіл на відкриття кредитної лінії. 

17) Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження 

Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ „КОВЕЛЬТЕПЛО“. 

18) Про надання дозволу  Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на 

відкриття кредитної лінії. 

19) Про надання дозволу  Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на 

отримання овердрафтового кредиту. 

20) Про списання з балансу багатоквартирного будинку. 

21) Про звіт міського голови про здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами Ковельської територіальної громади у 2021 

році. 

22) Про звіт першого заступника міського голови Тараса Яковлева про 

виконану роботу у 2021 році. 

23) Про звіт  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Наталії Маленицької про виконану роботу у 2021 році. 

24) Про звіт  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Віктора Жигаревича про виконану роботу у 2021 році. 

25) Про звіт старости Зеленського старостинського округу Ковельської 

міської ради Ковельського району Волинської області про проведену роботу 

за 2021 рік. 

26) Про звіт старости Тойкутського старостинського округу Ковельської 

міської ради Ковельського району Волинської області про проведену роботу 

за 2021 рік. 

27) Про звіт старости Білинського старостинського округу Ковельської 

міської ради Ковельського району Волинської області про проведену роботу 

за 2021 рік. 

28) Про звіт старости Ружинського старостинського округу Ковельської 

міської ради Ковельського району Волинської області про проведену роботу 

за 2021 рік. 

29) Про звіт ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

щодо виконання стратегії його розвитку за 2021 рік. 

30) Про затвердження Положення про відділ інформаційної роботи. 

31) Інформація про роботу виконавчого комітету міської ради у 

четвертому кварталі 2021 року. 

32) Інформація про стан боротьби зі злочинністю, забезпечення 

громадського порядку та виконання міської програми профілактики 

правопорушень і злочинів на 2021 рік. 

33) Інформація про результати діяльності Ковельської окружної 

прокуратури за 20221 рік. 

34) 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.   

 

 

 

 

Секретар ради                                                                             Оксана БАГНОВА 


