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Рішення міської ради: 
 

Про затвердження порядку денного вісімнадцятої 

сесії міської ради восьмого скликання            ......  

     

Про виконання Програми економічного і соціального  

розвитку Ковельської міської територіальної громади 

на 2021 рік за 2021 рік         …… 

 

Про затвердження звіту про виконання бюджету  

Ковельської міської територіальної громади  

за 2021 рік           …… 

 

Про внесення змін до Програми охорони  

навколишнього природного середовища в Ковельській  

територіальній громаді на 2019 -2022 роки    ……  

 

Про внесення змін до місцевої програми підтримки  

індивідуального житлового будівництва на селі  

“Власний дім на 2022 рік”       …… 

 

Про внесення змін до місцевої  цільової програми  

“Житло для молоді на 2022 рік”      …… 
 

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»  …… 

 

Про затвердження Програми розвитку фізичної  

культури і спорту Ковельської територіальної громади  

на 2022 рік та Положення про виплату одноразових  

грошових винагород         …… 

 

Про надання дозволу на складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

Управлінню капітального будівництва та житлово- 

комунального господарства виконавчого комітету  

Ковельської міської ради       …… 



 

Про надання згоди  на безоплатну передачу майна   ……  

 

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”         …… 

 

Про надання дозволу підприємству теплових  

мереж „Ковельтепло” на одержання кредиту-овердрафту  ……  

 

Про дозвіл на відкриття кредитної лінії      …… 

 

Про збільшення розміру статутного капіталу та  

затвердження Статуту ПІДПРИЄМСТВА  

ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ „КОВЕЛЬТЕПЛО“    …… 

 

Про надання дозволу  Ковельському УВКГ  

“Ковельводоканал” на відкриття кредитної лінії   …….  

 

Про надання дозволу  Ковельському УВКГ  

“Ковельводоканал” на отримання овердрафтового  

кредиту           …… 

 

Про списання з балансу багатоквартирного будинку   ……  

 

Про звіт міського голови про здійснення державної  

регуляторної політики виконавчими органами  

Ковельської територіальної громади у 2021 році   ……  

 

Про звіт ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ  

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОВЕЛЬСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ щодо  

виконання стратегії його розвитку за 2021 рік     …… 

 

Про затвердження Положення про відділ інформаційної  

роботи           ……. 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 23.12.2021р. № 16/7 “Про бюджет Ковельської  

міської територіальної громади на 2022 рік ”    …… 

 

Про внесення змін до Програми соціального  

захисту окремих категорій мешканців Ковельської  

територіальної громади на 2022 рік      ……  

 



Про внесення доповнень до рішення міської ради  

від 28.10.2021р. № 14/194 “Про затвердження  

Переліку першого типу об’єктів комунальної  

власності Ковельської територіальної громади,  

що підлягають передачі в оренду на аукціоні”    …… 

 

Про внесення змін і доповнень до рішення міської  

ради від 23.12.2021 № 16/19 “Про затвердження   

програми  мобілізаційної підготовки, мобілізації   та  

приписки і  призову юнаків на строкову військову  

службу на 2022-2024 роки”       …… 

 

 Дані про поіменну реєстрацію присутніх  на   

 засідання вісімнадцятої  сесії депутатів          ......                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Протоколи відкритого поіменного 

голосування — документи                 ......                                                                                                                                                                                                                                                                               
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КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

45000, м. Ковель, вул. Незалежності,73, тел. (03352), 61 700, факс 61 702 

E-mail: info@kovelrada.gov.ua 

Код ЄДРПОУ 21735504 

                                               

ПРОТОКОЛ 

 вісімнадцятої сесії міської ради  № __ 

 

          

м. Ковель        24 лютого 2022 року 

    

         Початок: о 10.00 

                        Закінчення: об 11.22 

Всього обрано депутатів – 38 чоловік 

 

Присутні на сесії -33 чол.      

Відсутні - 5 чол. (список додається) 

  

Головуючий на засіданні – міський голова Ігор ЧАЙКА. 

 

Секретаріат міської ради: Юлія ПАШКЕВИЧ, головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»; Андрій ВАВРИЩУК, головний спеціаліст 

юридичного відділу виконавчого комітету міської ради; Дмитро СКОК, 

начальник відділу програмно-комп'ютерного забезпечення виконавчого комітету 

міської ради.                                       

 

Виступила голова Ковельської районної адміністрації Ольга ЧЕРЕН. 

 

Порядок денний: 

1.Про затвердження порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради во-

сьмого скликання. 

Доповідає міський голова Ігор ЧАЙКА. 

2.Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Ковель-

ської міської територіальної громади на 2021 рік за 2021 рік. 

  Доповідає перший заступник міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ. 

3. Про затвердження звіту про виконання бюджету Ковельської міської 

територіальної громади за 2021 рік. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету місь-

кої ради Валентина РОМАНЧУК. 

4. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного 

середовища в Ковельській територіальній громаді на 2019 -2022 роки. 



Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

5. Про внесення змін до місцевої програми підтримки індивідуального 

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

Доповідає начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради Ніна ІВАНЕНКО. 

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

на 2022 рік”. 

Доповідає начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради Ніна ІВАНЕНКО. 

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». 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ. 

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. 

9. Питання щодо регулювання земельних відносин: 

109)Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Управлінню капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської 

міської ради.  

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

 10.(13). Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

11.(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”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

12.(15). Про надання дозволу підприємству теплових мереж „Ковельтеп-

ло” на одержання кредиту-овердрафту. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

13.(16). Про дозвіл на відкриття кредитної лінії. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сер-

гій ДУДКА. 

14.(17). Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження 

Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ „КОВЕЛЬТЕПЛО“. 



Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

15.(18). Про надання дозволу  Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на 

відкриття кредитної лінії. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

16.(19). Про надання дозволу  Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на 

отримання овердрафтового кредиту. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

17.(20). Про списання з балансу багатоквартирного будинку. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

18.(21). Про звіт міського голови про здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами Ковельської територіальної громади у 2021 

році. 

Доповідає міський голова Ігор ЧАЙКА 

 19.(29). Про звіт ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧ-

НИХ ПРАЦІВНИКІВ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛА-

СТІ щодо виконання стратегії його розвитку за 2021 рік. 

Доповідає директор центру професійного розвитку педагогічних праців-

ників Ковельської міської ради Волинської області Світлана ВЕРЧУК. 

20.(30). Про затвердження Положення про відділ інформаційної роботи. 

Доповідає заступник міського голови Наталія МАЛЕНИЦЬКА 

21.(34). 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 місь-

кої ради Валентина РОМАНЧУК. 

22.(35). Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих ка-

тегорій мешканців Ковельської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення виконав-

чого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

23.(36). Про внесення доповнень до рішення міської ради від 28.10.2021р. 

№ 14/194 “Про затвердження Переліку першого типу об’єктів комунальної вла-

сності Ковельської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду на 

аукціоні”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

 24.(40). Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

23.12.2021 № 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 Валерій МАЦЮК. 

 

25.(41). Різне. 

 

      Розгляд питань порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження порядку денного вісімнадцятої сесії міської 

ради восьмого скликання доповів міський голова Ігор ЧАЙКА. 

ВИСТУПИЛИ:  начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ, начальник відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської ради Людмила МУРАЙ, депутати 

міської ради: Олег КІНДЕР,  Олег УНІГА, Вадим ТКАЧУК, Віра ФЕДОСЮК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти  в цілому, враховуючи зміни та доповнення. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 18/1 

– додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Ковельської міської територіальної громади на 2021 рік за 2021 рік. 

Доповідає перший заступник міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому з редакційними правками. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 18/2 -   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження звіту про виконання бюджету Ковельської 

міської територіальної громади за 2021 рік. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету місь-

кої ради Валентина РОМАНЧУК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради №  18/3 

-   додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього 

природного середовища в Ковельській територіальній громаді на 2019 -2022 

роки. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради №  18/4 

-   додаються/. 
         
СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до місцевої програми підтримки 

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

Доповідає начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради Ніна ІВАНЕНКО. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 18/5 



-   додаються/. 
     
СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до місцевої  цільової програми “Житло для 

молоді на 2022 рік”. 

Доповідає начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради Ніна ІВАНЕНКО. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 18/6 -   

додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 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». 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 18/7 -   

додаються/.                
             
СЛУХАЛИ: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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 18/8 -   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 9.109. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок Управлінню капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської 

міської ради.  

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 18/9 -   

додаються/.       

 

СЛУХАЛИ:10.(13). Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 18/10 

-   додаються/.    

  

СЛУХАЛИ:11.(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”. 



Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

 ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 18/11 

-   додаються/.                  
 

СЛУХАЛИ:12.(15). Про надання дозволу підприємству теплових мереж 

„Ковельтепло” на одержання кредиту-овердрафту. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 18/12 

-   додаються/.                      

 

СЛУХАЛИ:13.(16). Про дозвіл на відкриття кредитної лінії. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сер-

гій ДУДКА. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 18/13 

-   додаються/.                                

 

СЛУХАЛИ:14.(17). Про збільшення розміру статутного капіталу та 

затвердження Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

„КОВЕЛЬТЕПЛО“. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 18/14 

-   додаються/.                                

 

СЛУХАЛИ:15.(18). Про надання дозволу  Ковельському УВКГ 

“Ковельводоканал” на відкриття кредитної лінії. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА.    

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 18/15 

-   додаються/.                                

 

СЛУХАЛИ:16.(19). Про надання дозволу  Ковельському УВКГ 

“Ковельводоканал” на отримання овердрафтового кредиту. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА.     

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 



/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 18/16 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 17.(20). Про списання з балансу багатоквартирного будинку. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 18/17 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ:18.(21). Про звіт міського голови про здійснення державної 

регуляторної політики виконавчими органами Ковельської територіальної 

громади у 2021 році. 

Доповідає міський голова Ігор ЧАЙКА. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 18/18 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ:19.(29). Про звіт ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ щодо виконання стратегії його розвитку за 2021 рік. 

Доповідає директор центру професійного розвитку педагогічних праців-

ників Ковельської міської ради Волинської області Світлана ВЕРЧУК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 18/19 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 20.(30). Про затвердження Положення про відділ інформаційної 

роботи. 

Доповідає заступник міського голови Наталія МАЛЕНИЦЬКА. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 18/20 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 21.(34). 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 місь-

кої ради Валентина РОМАНЧУК.  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти, враховуючи доповнення. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

18/21 -   додаються/.      

  

СЛУХАЛИ:22.(35). Про внесення змін до Програми соціального захисту 

окремих категорій мешканців Ковельської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення виконав-

чого комітету міської ради Софія САГАЛЬ.      



ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 18/22 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ:23.(36). Про внесення доповнень до рішення міської ради від 

28.10.2021р. № 14/194 “Про затвердження Переліку першого типу об’єктів 

комунальної власності Ковельської територіальної громади, що підлягають 

передачі в оренду на аукціоні”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ.     

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 18/23 

-   додаються/.      

 

Оголошено перерву на пропозицію секретаря міської ради Оксани БАГНОВОЇ 

на п’ять хвилин для проведення засідання постійної комісії міської ради з 

питань планування, бюджету і фінансів по розгляду проєкту рішення №40 «Про 

внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16/19 “Про 

затвердження  програми  мобілізаційної підготовки, мобілізації   та приписки і  

призову юнаків на строкову військову службу на 2022-2024 роки”. 

 

СЛУХАЛИ:24.(40). Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

23.12.2021 № 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 Валерій МАЦЮК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 18/24 

-   додаються/.      

 

Депутат міської ради Андрій МІЛІНЧУК озвучив пропозицію  всіх 

депутатських фракцій у міській раді: доручити міському голові Ігорю ЧАЙЦІ 

надати інформацію мешканцям територіальної громади про ситуацію, що 

склалася, та подальші дії через засоби масової інформації. 

ВИРІШИЛИ: пропозицію підтримати. 

  /Протокол відкритого поіменного голосування додається/.      
              
СЛУХАЛИ:25.(41).РІЗНЕ. 

ВИСТУПИЛИ депутати міської ради: Олег КІНДЕР, Андрій МИРОНЮК, 

Валерій ЧЕРНЯКОВ, Роман ШВОРАК. 

 

 

 Міський голова                                                                                 Ігор ЧАЙКА 

 

 

Начальник відділу 

«Секретаріат міської ради»                Валентина ПРИВЕДЕНЕЦЬ 



 

 

С П И С О К 

осіб, запрошених на вісімнадцяту сесію міської  ради 

                             
  

Працівники виконавчого комітету міської ради: 

 

Андрій ВАВРИЩУК – головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

Вікторія ВАСІНОВИЧ – начальник відділу по управлінню майном виконавчого 

комітету міської ради; 

Юрій ДІДКОВСЬКИЙ - начальник з питань  цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради; 

Сергій ДУДКА – начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства  виконавчого комітету міської ради; 

Віктор ЖИГАРЕВИЧ – заступник міського голови;   

Ніна ІВАНЕНКО - начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради; 

Юрій КОНДРАТОВИЧ - начальник управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради; 

Валерій МАЦЮК - начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи;  

Наталія МАЛЕНИЦЬКА - заступник міського голови; 

Людмила МУРАЙ – начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради; 

Вадим ЛОГВІНОВ - начальник відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради; 

Валентина РОМАНЧУК - начальник фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради; 

Софія САГАЛЬ - начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

Руслана СЕМЕРЕЙ - начальник відділу  внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю виконавчого комітету   міської ради; 

Дмитро СКОК - начальник відділу програмно-комп’ютерного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради; 

Іван ЧУЛІПА – керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 

Тарас ЯКОВЛЕВ – перший заступник міського голови.  

 

 



                         Список депутатів міської ради, відсутніх на  

                                      вісімнадцятої сесії міської ради 

                                                                                                  24 лютого  2022 року 

  

 

№п/п Прізвище, ім'я та по батькові         з якої причини 

1 Васковець Л.А. без поважних причин    

2 Зайцева М.Р. без поважних причин    

3 Мигуля О.П. без поважних причин 

4 Шпіка В.А. в зв’язку з службовою зайнятістю  

5 Яцук Ж.В. в зв’язку з хворобою  

 

  


