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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 

 двадцятої позачергової сесії міської ради  № __ 

 

          

м. Ковель        22 березня 2022 року 

    

         Початок: о 14.00 

                        Закінчення: о 14.34 

Всього обрано депутатів – 38 чоловік 

 

Присутні на сесії -31 чол.      

Відсутні - 7 чол. (список додається) 

  

Головуючий на засіданні – міський голова Ігор ЧАЙКА. 

 

Секретаріат міської ради: Валентина ПРИВЕДЕНЕЦЬ, начальник відділу 

«Секретаріат міської ради»; Геннадій КУПТІЙ, начальник 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 двадцятої  позачергової сесії міської 

ради восьмого скликання. 

Доповідає міський голова Ігор ЧАЙКА. 

2. 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. 

    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. 

4. Про підтримку суб’єктів підприємницької діяльності на території Ко-

вельської територіальної громади на період дії воєнного стану. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

5. Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради. 



Доповідає начальник управління соціального захисту населення виконав-

чого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

        6. Різне. 

 

Розгляд депутатських запитів та звернень: 

 

Валерій ДРУЖИНОВИЧ –  щодо облаштування бомбосховищ по вулицях 

Косачів та Олени Пчілки в місті. 

Микола ПЕЧЕНЮК – про надання медичних послуг бійцю ЗСУ в Ковель-

ському МТМО. (Надати інформацію в розділі «Різне»). 

Валерій ЧЕРНЯКОВ – про розірвання  договорів про співпрацю з 

білоруськими містами Пінськ та Щучин. 

  

       Розгляд питань порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження порядку денного двадцятої позачергової  сесії 

міської ради восьмого скликання доповів міський голова Ігор ЧАЙКА. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ігор ЧАЙКА (щодо розгляду на сесії проєкту 

рішення «Про встановлення заборони торгівлі алкогольними напоями та 

речовинами, виробленими на спиртовій основі на території Ковельської 

територіальної громади ; депутати міської ради: Андрій МІЛІНЧУК, Ігор ПІНІС, 

Галина СТАСЮК, Олег КІНДЕР, Микола ПЕЧЕНЮК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти  в цілому. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 20/1 

– додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 2. 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 20/2 -   

додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради №  20/3 

-   додаються/. 

/Депутати міської ради Андрій МІЛІНЧУК та Сергій СКОРОХОД не брали 

участі в голосуванні із-за конфлікту інтересів/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про підтримку суб’єктів підприємницької діяльності на 

території Ковельської територіальної громади на період дії воєнного стану. 



Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

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

пункті 1. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради №  20/4 

-   додаються/. 
         
СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради. 

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 № 20/5 

-   додаються/. 
                  
СЛУХАЛИ:6.РІЗНЕ. 

ВИСТУПИВ депутат міської ради Микола ПЕЧЕНЮК щодо надання медичних 

послуг бійцю ЗСУ в Ковельському МТМО. 

 

 

 Міський голова                                                                                 Ігор ЧАЙКА 

 

 

Начальник відділу 

«Секретаріат міської ради»                Валентина ПРИВЕДЕНЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С П И С О К 

осіб, запрошених на двадцяту позачергову  сесію міської  ради 

                             
  

Працівники виконавчого комітету міської ради: 

 

Вікторія ВАСІНОВИЧ - начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради; 

Віктор ЖИГАРЕВИЧ – заступник міського голови;   

Лідія ЖОЛІНСЬКА – начальник відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету міської ради; 

Геннадій КУПТІЙ – начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради; 

Наталія МАЛЕНИЦЬКА - заступник міського голови; 

Людмила МУРАЙ - начальник відділу містобудування та архітектури 

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  

                           двадцятій позачерговій сесії міської ради 

                                                                                                  22 березня  2022 року 

  

 

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

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

2 Зайцева М.Р. без поважних причин       

3 Мигуля А.Д. без поважних причин       

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

5 Семенюк П.Т. без поважних причин   

6 Шворак Р.Г. без поважних причин 

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

8 Яцук Ж.В. в зв’язку з відрядженням    

 

  


