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Протокол дев’ятнадцятої позачергової  

сесії міської ради                                     ......                   

                                                                       

Список депутатів міської ради, відсутніх                                                                                                                                                                                                                                          

на  засіданні дев’ятнадцятої  позачергової  

сесії міської ради                                ......                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Список осіб, запрошених на дев’ятнадцяту    ......                                                         

позачергову сесію міської ради                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Рішення міської ради: 
 

Про затвердження порядку денного дев’ятнадцятої 

позачергової сесії міської ради восьмого скликання    ……  

     

Про звернення до лідерів держав США, Франції,  

Німеччини, Великобританії та представників  

міжнародної міжурядової організації НАТО  

щодо закриття повітряного простору над Україною    …… 

 

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”       …… 

 

Про визначення переліків та обсягів товарів, робіт  

і послуг для можливості їх закупівлі без застосування  

процедур закупівель та спрощених закупівель,  

визначених Законом України «Про публічні закупівлі»  

в умовах воєнного стану       …… 

 

Про передачу відділу охорони здоров’я виконавчого  

комітету Ковельської міської ради окремих повноважень 

щодо здійснення функцій органу управління майном  

Ковельської міської територіальної громади в особі  

Ковельської міської ради, яке закріплене на праві  

оперативного управління за Ковельським МТМО,  

та надання права визначати переліки та обсяги  

закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного  

стану           …… 

 

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        …… 

 

Дані про поіменну реєстрацію присутніх  на   

засіданні дев’ятнадцятої  позачергової 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 

 дев’ятнадцятої позачергової сесії міської ради  № __ 

 

          

м. Ковель        06 березня 2022 року 

    

         Початок: о 10.00 

                        Закінчення: о 10.26 

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: Валентина ПРИВЕДЕНЕЦЬ, начальник 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.                                       

 

 Порядок денний: 

1.Про затвердження порядку денного дев’ятнадцятої  позачергової сесії 

міської ради восьмого скликання. 

Доповідає міський голова Ігор ЧАЙКА. 

2.Про звернення до лідерів держав США, Франції, Німеччини, 

Великобританії та представників міжнародної міжурядової організації НАТО 

щодо закриття повітряного простору над Україною. 

Доповідає секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

3. 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. 

4. Про визначення переліків та обсягів товарів, робіт і послуг для можли-

вості їх закупівлі без застосування процедур закупівель та спрощених закупі-



вель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» в умовах воєнного 

стану.   

Доповідає начальник відділу бухгалтерського відділу та звітності 

виконавчого комітету міської ради Людмила ТРОЦЮК. 

5.Про передачу відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Ковельсь-

кої міської ради окремих повноважень щодо здійснення функцій органу управ-

ління майном Ковельської міської територіальної громади в особі Ковельської 

міської ради, яке закріплене на праві оперативного управління за Ковельським 

МТМО, та надання права визначати переліки та обсяги закупівель товарів, робіт 

і послуг в умовах воєнного стану. 

Доповідає начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія ЖОЛІНСЬКА. 

6. Про внесення змін до  Комплексної місцевої програми захисту насе-

лення і територій Ковельської  міської територіальної громади від надзвичай-

них ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради  Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

7. Різне. 

 

       Розгляд питань порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження порядку денного дев’ятнадцятої позачергової  

сесії міської ради восьмого скликання доповів міський голова Ігор ЧАЙКА. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 19/1 

– додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про звернення до лідерів держав США, Франції, Німеччини, 

Великобританії та представників міжнародної міжурядової організації НАТО 

щодо закриття повітряного простору над Україною. 

Доповідає секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

ВИСТУПИВ депутат міської ради Микола ПЕЧЕНЮК. 

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 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. 

ВИСТУПИЛА депутат міської ради Віра ФЕДОСЮК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому з редакційною правкою в 

пункті 1. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради №  19/3 

-   додаються/. 



 

СЛУХАЛИ: 4. Про визначення переліків та обсягів товарів, робіт і послуг для 

можливості їх закупівлі без застосування процедур закупівель та спрощених 

закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» в умовах 

воєнного стану.   

Доповідає начальник відділу бухгалтерського відділу та звітності 

виконавчого комітету міської ради Людмила ТРОЦЮК. 

ВИСТУПИЛИ депутати міської ради: Вадим КЛІМУК, Андрій МІЛІНЧУК, 

перший заступник міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти в цілому, враховуючи зміни. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування та рішення міської ради №  19/4 

-   додаються/. 
         
СЛУХАЛИ: 5. Про передачу відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Ковельської міської ради окремих повноважень щодо здійснення функцій 

органу управління майном Ковельської міської територіальної громади в особі 

Ковельської міської ради, яке закріплене на праві оперативного управління за 

Ковельським МТМО, та надання права визначати переліки та обсяги закупівель 

товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану. 

Доповідає начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія ЖОЛІНСЬКА. 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради: Микола ПЕЧЕНЮК, Олег УНІГА. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 19/5 

-   додаються/. 
     
СЛУХАЛИ: 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. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради  Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

ВИСТУПИЛА депутат міської ради Віра ФЕДОСЮК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому з редакційною правкою в 

пункті 1. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 19/6 -   

додаються/.    
             
СЛУХАЛИ:7.РІЗНЕ. 

ВИСТУПИВ депутат міської ради Сергій СКОРОХОД від імені депутата 

Володимира ШПІКИ – про придбання повнопривідного автомобіля для бригади, 

в якій він несе службу. 

 

 Міський голова                                                                                 Ігор ЧАЙКА 

 

Начальник відділу 

«Секретаріат міської ради»                Валентина ПРИВЕДЕНЕЦЬ 



 

 

С П И С О К 

осіб, запрошених на дев’ятнадцяту позачергову  сесію міської  ради 

                             
  

Працівники виконавчого комітету міської ради: 

 

Андрій ВАВРИЩУК – головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

Юрій ДІДКОВСЬКИЙ - начальник з питань  цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради; 

Віктор ЖИГАРЕВИЧ – заступник міського голови;   

Лідія ЖОЛІНСЬКА – начальник відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету міської ради; 

Валерій МАЦЮК - начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи;  

Наталія МАЛЕНИЦЬКА - заступник міського голови; 

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; 

Людмила ТРОЦЮК – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради; 

Іван ЧУЛІПА – керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 

Тарас ЯКОВЛЕВ – перший заступник міського голови.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         Список депутатів міської ради, відсутніх на  

                           дев’ятнадцятій позачерговій сесії міської ради 

                                                                                                  06 березня  2022 року 

  

 

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

1 Васковець Л.А. в зв’язку з відрядженням    

2 Кіндер О.О. в зв’язку з хворобою     

3 Мигуля О.П. в зв’язку з відрядженням    

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

5 Яцук Ж.В. без поважних причин 

 

  


