
                                                                                 

                                                                                   

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                         РІШЕННЯ 

 
                                                                      м.Ковель 

28.07.2022                                                                                         № 24/1 

 

Про затвердження порядку денного двадцять четвертої сесії 

                                  міської ради восьмого скликання 

 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 32 Регламенту Ковельської міської ради VIIІ скликання, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити порядок денний двадцять четвертої сесії міської ради восьмого 

скликання:  

1.Про затвердження порядку денного двадцять четвертої сесії міської ради 

восьмого скликання. 

Доповідає міський голова Ігор ЧАЙКА. 

            2. Про внесення змін до Програми комплексного озеленення та розвитку 

парків Ковельської територіальної громади на 2022-2024 роки «Зелене місто». 

 Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій ДУДКА. 

3.Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій 

мешканців Ковельської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

          4.Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей загиблих 

військовослужбовців, поранених і зниклих безвісти осіб, які брали участь в АТО, 

ООС та захисті Батьківщини від збройної агресії Російської Федерації проти 

України на 2022-2024 роки. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

5.Про внесення змін до Положення про порядок надання адресної 

матеріальної допомоги мешканцям Ковельської територіальної громади, 

затвердженого рішенням Ковельської міської ради від 25.02.2021 року №5/104. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

           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, затвердженої 

рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 2/16. 

Доповідає головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради Оксана КОЗАКЕВИЧ. 

7.(8). Про виконання  бюджету Ковельської територіальної громади за 

перше півріччя 2022 року. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина РОМАНЧУК. 

8.(7). 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. 

9. Питання щодо регулювання земельних відносин: 

          1) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Іващик В.І. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          2) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору   

оренди землі на новий строк гр. Борейку Р.А. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          3) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору   

оренди землі на новий строк гр. Чорпіті  Г.Ф. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          4) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Оніщук С.Д. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          5) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору   

оренди землі для городництва на новий строк гр. Віннічуку М.Й. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          6) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору   

оренди землі для городництва на новий строк гр. Вороніну М.М. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          7) Про заміну сторони договорів оренди земельних ділянок.  

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          8) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки ТОВ «ВДТ-К». 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 



        9) Про  внесення змін до рішення міської ради від  28.04.2022р. №21/101. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

         10)Про надання дозволу на розроблення технічної  документацій із 

землеустрою щодо інвентаризації земель гр. Демчуку Руслану Миколайовичу. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          11)Про надання дозволу на розробку технічних документацій  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Лавренчук Валентині Сергіївні.   

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          12)Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на 

земельну частку (пай) та виділення земельної частки (паю) в натурі (на 

місцевості) гр. Цегельнику Петру Степановичу. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          13) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. Сачику А.В. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          14) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Скулінець Наталії Леонідівні, 

в с. Білин, Ковельського району. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

15) Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та передачі земельних ділянок в оренду ФГ «Поліський 

колос». 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

10. Питання щодо розроблення містобудівної документації: 

          1) Про дозвіл на  внесення змін до детального плану території кварталу 

індивідуальної житлової забудови в районі вулиць Церковна-Макаренка-Князя 

Романа-Холмська-М.Левицького в м.Ковелі.  

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

          2)Про дозвіл на внесення змін до детального плану території розміщення 

кварталу житлової забудови на вулиці Володимира Кияна  в місті  Ковелі. 
Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

          3)Про дозвіл на розроблення детального плану території реконструкції 

забудови на вулиці Смирнова, 2 в місті Ковелі. 



Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

4) Про дозвіл на внесення змін до детального плану території реконструкції 

забудови на вулиці Театральній, 13 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

5)Про затвердження детального плану території розміщення автомобільної 

стоянки на вулиці Варшавській. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

6)Про затвердження змін до детального плану території розташування 

кварталу індивідуальної житлової забудови в районі вулиці Волі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

7) Про затвердження детального плану території реконструкції забудови на 

вулиці Кривенького, 35. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

8) Про затвердження детального плану території реконструкції забудови на 

вулиці Театральній, 23. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

10) Про дозвіл на  розроблення детального плану території на території  

Ковельської територіальної громади за межами села Городилець. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

          11.Про затвердження  СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

«КОВЕЛЬСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ «ПРОСВІТА» (нова редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

          12.Про затвердження  СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

«ТРАНСКОРДОННИЙ ЦЕНТР ДІАЛОГУ КУЛЬТУР ІМЕНІ ГЕТЬМАНІВ 

РУЖИНСЬКИХ» КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

13.Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ  КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«КОВЕЛЬСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «МІСТО ІДЕЙ» (нова редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

14.Про затвердження СТАТУТУ  

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОВЕЛЬСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА  

СПОРТИВНА ШКОЛА ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНДРАТОВИЧА» (нова редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

 



         15. Про   затвердження   СТАТУТУ    КОМУНАЛЬНОГО   ЗАКЛАДУ 

«ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №1  ІМЕНІ ПЕТРА СТУСА» 

(нова редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

         16. Про   затвердження    СТАТУТУ    КОМУНАЛЬНОГО         ЗАКЛАДУ 

«КОВЕЛЬСЬКА ШКОЛА МИСТЕЦТВ» (нова редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

          17. Про   затвердження  Положення   Центру комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю м. Ковеля в новій редакції та Порядку  здійснення 

реабілітаційних заходів в Центрі комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю м. Ковеля.  

          Доповідає директор Центру комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю м. Ковеля Марія КИСЛЯК. 

         18. Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними 

напоями та пивом (окрім безалкогольного) на території Ковельської 

територіальної громади. 

Доповідає заступник начальника управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради Лілія БАРНА. 

          19.Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ковеля» 

(посмертно). 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

 20.Про виділ спеціальних класів з КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

"НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 7 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА 1 СТУПЕНЯ" МІСТА КОВЕЛЯ 

та приєднання їх до ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 8 М. КОВЕЛЯ. 

 Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор БИЧКОВСЬКИЙ. 

          21.Про перейменування та затвердження нової редакції статуту ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №7 

«ДИВОСВІТ» МІСТА КОВЕЛЯ. 

 Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор БИЧКОВСЬКИЙ. 

 22. Про надання згоди на укладення договору  про реструктуризацію 

заборгованості за спожитий природний газ ПТМ «Ковельтепло». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій ДУДКА. 

23.(24). Інформація про роботу управління соціального захисту населення.  

Інформує начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ.  

24.(25). 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 заступник начальника відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи 

виконавчого комітету міської ради  Антоніна РОМАНЮК. 

25.(26). Про залучення гранту від Північної екологічної фінансової 

корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проєкту «Реконструкція 

двоповерхової адміністративної будівлі та учбово-побутового корпусу під 

багатоквартирні житлові будинки на вулиці Драгоманова, 17 в місті Ковелі 

Волинської області». 

Доповідає заступник начальника управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради Лілія БАРНА. 

 

26. (27). Різне. 

 

 

Міський голова                                                                                    Ігор ЧАЙКА 


