
 
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

                                                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

17.01.2022                                              м.Ковель                                               № 9-р 

 

Про скликання сімнадцятої 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  сімнадцяту сесію міської ради  27 січня 2022 року о 10.00 

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

питання: 

 1)Про затвердження порядку денного сімнадцятої сесії міської ради 

восьмого скликання. 

2)Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 року №5/104 

«Про затвердження Положення про порядок надання адресної матеріальної 

допомоги мешканцям Ковельської територіальної громади». 

3)Про затвердження Порядку надання разової матеріальної допомоги 

особам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні сили 

України». 

4)Про дозвіл на списання основних засобів.  

5)Про внесення доповнення до рішення міської ради від 25.11.2021 року     

№15/93 «Про затвердження плану підготовки проєктів регуляторних актів на 

2022 рік». 

6)Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 25.02.2021 

№ 5/114 «Про затвердження Програми фінансової підтримки житлового фонду 

Ковельської територіальної громади на 2021-2024 роки» (зі змінами від 

24.06.2021 № 9/11 та від 28.10.2021 № 14/174). 

7) Питання щодо регулювання земельних відносин в місті. 

8) Питання щодо розроблення містобудівної документації. 

9)Про   затвердження переліку адміністративних послуг. 

10)Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються 

через територіальний підрозділ управління «Центр надання адміністративних 

послуг». 

11)Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються 

через віддалене робоче місце управління «Центр надання адміністративних 

послуг» у селі Білин (Білинський старостинський округ). 

 



 

 

12)Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються 

через віддалене робоче місце управління «Центр надання адміністративних 

послуг» у селі Зелена (Зеленський старостинський округ). 

13)Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються 

через віддалене робоче місце управління «Центр надання адміністративних 

послуг» у селі Ружин ( Ружинський  старостинський округ). 

14)Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються 

через віддалене робоче місце управління «Центр надання адміністративних 

послуг» у селі  Заріччя ( Тойкутський старостинський округ). 

 15)Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/36 “Про 

затвердження структури,  загальної чисельності апарату управління міської 

ради та її виконавчих органів”. 

16)Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 року №5/110 

«Про затвердження Положення про старосту Ковельської територіальної 

громади». 

17)Про звернення Ковельської міської ради щодо об’єднання зусиль 

заради збереження демократії. 

18)Про звернення Ковельської міської ради щодо неприпустимості 

набрання чинності закону «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № ВР 5600). 

19) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


