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Рішення міської ради: 
 

Про затвердження порядку денного двадцять 

четвертої сесії міської ради восьмого скликання               ......  

     

Про внесення змін до Програми комплексного  

озеленення та розвитку парків Ковельської  

територіальної громади на 2022-2024 роки  

«Зелене місто»         …… 

 

Про внесення змін до Програми соціального  

захисту окремих категорій мешканців Ковельської  

територіальної громади на 2022 рік      ……  

 

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       …… 

 

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       …… 

 

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       …… 



Про виконання  бюджету Ковельської територіальної  

громади за перше півріччя 2022 року     ……  

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

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

міської територіальної громади на 2022 рік ”    …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі на новий  

строк гр. Іващик В.І.        …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі на новий  

строк гр. Борейку Р.А.        …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі на новий  

строк гр. Чорпіті  Г.Ф.        …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі на новий  

строк гр. Оніщук С.Д.        …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі для городництва 

на новий строк гр. Віннічуку М.Й.      …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі для городництва  

на новий строк гр. Вороніну М.М.      …… 

 

Про заміну сторони договорів оренди земельних  

ділянок          …… 

  

Про надання дозволу на розроблення документації  

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

ТОВ «ВДТ-К»         …… 

 

Про  внесення змін до рішення міської ради  

від  28.04.2022р. №21/101       …… 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної   

документацій із землеустрою щодо інвентаризації  



земель гр. Демчуку Руслану Миколайовичу     …… 

 

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      …… 

 

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      …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі для городництва  

на новий строк гр. Сачику А.В.      …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо  

відведення  земельної ділянки, цільове  

призначення якої змінюється гр. Скулінець  

Наталії Леонідівні, в с. Білин, Ковельського району   …… 

 

Про затвердження технічних документацій із  

землеустрою щодо інвентаризації земель та  

передачі земельних ділянок в оренду  

ФГ «Поліський колос»        …… 

 

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     …… 

 

Про дозвіл на внесення змін до детального плану  

території розміщення кварталу житлової забудови  

на вулиці Володимира Кияна  в місті  Ковелі     …… 

 

Про дозвіл на розроблення детального плану  

території реконструкції забудови на вулиці  

Смирнова, 2 в місті Ковелі        …… 

 

Про дозвіл на внесення змін до детального плану  

території реконструкції забудови на вулиці  



Театральній, 13 в місті Ковелі       …… 

 

Про затвердження детального плану території  

реконструкції забудови на вулиці Кривенького, 35   …… 

 

Про затвердження детального плану території  

реконструкції забудови на вулиці Театральній, 23   …… 

 

Про затвердження  СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО  

ЗАКЛАДУ  «КОВЕЛЬСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ  

«ПРОСВІТА» (нова редакція)      …… 

 

Про затвердження  СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО 

 НЕКОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ  

«ТРАНСКОРДОННИЙ ЦЕНТР ДІАЛОГУ КУЛЬТУР ІМЕНІ  

ГЕТЬМАНІВ РУЖИНСЬКИХ» КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ  

РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (нова редакція)   …… 
 

Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ  КОМУНАЛЬНОЇ 

 УСТАНОВИ «КОВЕЛЬСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР 

 «МІСТО ІДЕЙ» (нова редакція)      …… 

 

Про затвердження СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО  

ЗАКЛАДУ «КОВЕЛЬСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА   

СПОРТИВНА ШКОЛА ІМЕНІ ЄВГЕНА  

КОНДРАТОВИЧА» (нова редакція)      …… 

 

Про   затвердження   СТАТУТУ    КОМУНАЛЬНОГО    

ЗАКЛАДУ «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА  

ШКОЛА №1  ІМЕНІ ПЕТРА СТУСА» (нова редакція)  …… 

 

Про   затвердження    СТАТУТУ    КОМУНАЛЬНОГО  

ЗАКЛАДУ «КОВЕЛЬСЬКА ШКОЛА МИСТЕЦТВ»  

(нова редакція)         …… 

 

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        …… 

 

Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними,  

слабоалкогольними напоями та пивом (окрім  

безалкогольного) на території Ковельської  

територіальної громади        ……  



 

Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста  

Ковеля» (посмертно)        …… 

 

Про виділ спеціальних класів з КОМУНАЛЬНОГО  

ЗАКЛАДУ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС  

"ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА- 

САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 7 З 

АГАЛЬНООСВІТНЯ СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА 1  

СТУПЕНЯ" МІСТА КОВЕЛЯ та приєднання їх до  

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ  

СТУПЕНІВ № 8 М. КОВЕЛЯ       …… 

 

Про перейменування та затвердження нової редакції  

статуту ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА- 

САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №7 «ДИВОСВІТ»  

МІСТА КОВЕЛЯ         ……  

 

Про надання згоди на укладення договору  про  

реструктуризацію заборгованості за спожитий природний  

газ ПТМ «Ковельтепло»       …… 

 

Інформація про роботу управління соціального  

захисту населення         …… 

 

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 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»   …… 

 

Дані про поіменну реєстрацію присутніх  на   

двадцять четвертій  сесії депутатів                                             ......  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Протоколи відкритого поіменного 

голосування — документи                  ......                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
D-R диски 



                                                               

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 

 двадцять четвертої сесії міської ради  № __ 

 

          

м. Ковель        28 липня 2022 року 

    

         Початок: о 10.00 

                        Закінчення: об 11.40 

Всього обрано депутатів – 38 чоловік 

 

Присутні на сесії -36 чол.      

Відсутні - 12 чол. (список додається) 

  

Головуючий на засіданні – міський голова Ігор ЧАЙКА. 

 

Секретаріат міської ради: Валентина ПРИВЕДЕНЕЦЬ, начальник відділу 

«Секретаріат міської ради»; Андрій Назарчук, заступник начальника 

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 двадцять четвертої сесії міської ра-

ди 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 ДУД-

КА. 

3.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. 



          4.Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей загиблих вій-

ськовослужбовців, 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 виконав-

чого 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 виконав-

чого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

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

лення і територій Ковельської міської територіальної громади від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки, затвердже-

ної 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 пе-

рше півріччя 2022 року. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету місь-

кої 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 місь-

кої ради Валентина РОМАНЧУК. 

9. Питання щодо регулювання земельних відносин: 

          1) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) догово-

ру  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) догово-

ру 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) догово-

ру 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) догово-

ру  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) догово-

ру  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) догово-

ру  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 що-

до 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 земле-

устрою 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 землеус-

трою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на мі-

сцевості) 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 вста-

новлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на зе-

мельну частку (пай) та виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевос-

ті) гр. Цегельнику Петру Степановичу. 

          Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК. 

          13) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) дого-

вору  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 реконстру-

кції 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 автомобіль-

ної 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 «КО-

ВЕЛЬСЬКИЙ 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  СПОР-

ТИВНА 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 реабілі-

таційних заходів в Центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю м. 

Ковеля.  

          Доповідає директор Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалід-

ністю м. Ковеля Марія КИСЛЯК. 

         18. Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними 

напоями та пивом (окрім безалкогольного) на території Ковельської територіа-

льної громади. 

Доповідає заступник начальника управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради Лілія БАРНА. 

          19.Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ковеля» (посмер-

тно). 



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 "НА-

ВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗА-

КЛАД (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. КОВЕ-

ЛЯ. 

 Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор БИЧКОВСЬКИЙ. 

          21.Про перейменування та затвердження нової редакції статуту ЗАКЛА-

ДУ 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 за-

боргованості за спожитий природний газ ПТМ «Ковельтепло». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій ДУД-

КА. 

23.(24). Інформація про роботу управління соціального захисту населен-

ня.  

Інформує начальник управління соціального захисту населення викона-

вчого 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 правоохо-

ронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комі-

тету міської ради  Антоніна РОМАНЮК. 

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

порації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проєкту «Реконструкція 

двоповерхової адміністративної будівлі та учбово-побутового корпусу під бага-

токвартирні житлові будинки на вулиці Драгоманова, 17 в місті Ковелі Волинсь-

кої області». 

Доповідає заступник начальника управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради Лілія БАРНА. 

 

26. (27). Різне. 

 

           Оголошення депутатських звернень, запитів, запитань: 
 



Депутат Олег КІНДЕР – про несанкціоновану торгівлю на кінці бульвару 

Лесі Українки та вул. Сагайдачного та вжиття заходів щодо її ліквідації. 

Депутат  Олег УНІГА – про надання інформації в розділі «Різне» про під-

готовку до опалювального сезону. 

Депутат Валерій ЧЕРНЯКОВ – про встановлення пам’ятної дошки почес-

ному громадянину міста Ковеля Володимиру Оксіюку. 

Депутат Андрій МИРОНЮК – звернення, адресоване міському голові Іго-

рю ЧАЙЦІ- щодо ексгумації німецьких солдатів часів Другої світової війни в м. 

Ковелі. 

 

    Розгляд питань порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження порядку денного двадцять четвертої сесії 

міської ради восьмого скликання доповів міський голова Ігор ЧАЙКА. 

ВИСТУПИЛИ  депутати міської ради: Олег УНІГА, Вадим ТКАЧУК, Петро 

ОКСЕНТЮК,  Ігор ПІНІС. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти  в цілому, враховуючи  доповнення. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 24/1 

– додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/2  

-   додаються/.                           

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих 

категорій мешканців Ковельської територіальної громади на 2022 рік. 

 Доповідає начальник управління соціального захисту населення вико-

навчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 24/3   

-   додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 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 вико-

навчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 24/4 



-   додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 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 вико-

навчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради №  24/5 

-   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, 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 24/6 

-   додаються/. 
                          
СЛУХАЛИ: 7.(8). Про виконання  бюджету Ковельської територіальної громади 

за перше півріччя 2022 року. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету місь-

кої ради Валентина РОМАНЧУК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 24/7 

-   додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 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 місь-

кої ради Валентина РОМАНЧУК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти, враховуючи доповнення. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/8 

-   додаються/.                

 

СЛУХАЛИ:9.(9.1). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 24/9 -   

додаються/.      

  



СЛУХАЛИ:10.(9.2). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 24/10 

-   додаються/.       

 

СЛУХАЛИ:11.(9.3). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/11 

-   додаються/.    

  

СЛУХАЛИ:12.(9.4). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/12 

-   додаються/.                  
 

СЛУХАЛИ:13.(9.5). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/13 

-   додаються/.                      

 

СЛУХАЛИ:14.(9.6). 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.      

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому 0 оновленою схемою. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/14 

-   додаються/.                                

 

СЛУХАЛИ:15.(9.7). Про заміну сторони договорів оренди земельних ділянок. 

Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК.    



ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/15 

-   додаються/.                                

 

СЛУХАЛИ:16.(9.8). 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.      

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/16 

-   додаються/.                                

  

СЛУХАЛИ:17.(9.9). 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.     

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/17 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 18.(9.10). Про надання дозволу на розроблення технічної  докумен-

тацій із землеустрою щодо інвентаризації земель гр. Демчуку Руслану Микола-

йовичу. 

Доповідає заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Алла ЛОНЮК.      

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

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

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 19.(9.11). 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.      

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/19 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 20.(9.12). 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. 



ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/20 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 21.(9.13). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/21 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 22.(9.14). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/22 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 23.(9.15). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/23 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 24.(10.1). 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. 

ВИСТУПИЛИ депутати міської ради: Галина СТАСЮК, Микола ПЕЧЕНЮК, 

Валерій ЧЕРНЯКОВ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

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

додаються/.                   

 

СЛУХАЛИ:25.(10.2). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 24/25-   

додаються/.                

 

СЛУХАЛИ:26.(10.3). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу та в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/26 

-   додаються/.                

 

СЛУХАЛИ: 27.(10.4). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/27 

-   додаються/.  
               
СЛУХАЛИ:28.(10.5). Про затвердження детального плану території розміщення 

автомобільної стоянки на вулиці Варшавській. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИСТУПИЛИ депутати міської ради: Вадим ТКАЧУК, Валерій ЧЕРНЯКОВ,  

Микола ПЕЧЕНЮК, Ігор ПІНІС. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  не прийнято. 

/Протокол відкритого поіменного голосування додається/.                

 

СЛУХАЛИ:29.(10.6). 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. 

ВИСТУПИЛИ депутати міської ради: Андрій МИРОНЮК, Сергій СКОРОХОД, 

Галина СТАСЮК, Микола ПЕЧЕНЮК, Павло СЕМЕНЮК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  не прийнято. 

/Протокол відкритого поіменного голосування додається/.                            

 

СЛУХАЛИ:30.(10.7). Про затвердження детального плану території 

реконструкції забудови на вулиці Кривенького, 35. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому. 



/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/28 

-   додаються/.                

 

СЛУХАЛИ:31.(10.8). Про затвердження детального плану території 

реконструкції забудови на вулиці Театральній, 23. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/29 

-   додаються/.                                        
              
СЛУХАЛИ:32.(10.10). 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. 

ВИСТУПИЛИ депутати міської ради: Валерій ЧЕРНЯКОВ, Андрій 

МИРОНЮК, Сергій СКОРОХОД, Галина СТАСЮК, Микола ПЕЧЕНЮК, 

Павло СЕМЕНЮК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  не прийнято. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  додається/.                           
                
СЛУХАЛИ:33.(11). Про затвердження  СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛА-

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

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

  ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/30 

-   додаються/.                           
                         
СЛУХАЛИ:34.(12). Про затвердження  СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКО-

МЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ТРАНСКОРДОННИЙ 

ЦЕНТР ДІАЛОГУ КУЛЬТУР ІМЕНІ ГЕТЬМАНІВ РУЖИНСЬКИХ» КОВЕЛЬ-

СЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (нова редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/31 

-   додаються/.                           

 

СЛУХАЛИ:35.(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.  

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 



/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/32 

-   додаються/.                                                     

 

СЛУХАЛИ:36.(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.  

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/33 

-   додаються/.                                                                             

 

СЛУХАЛИ:37.(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.  

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/34 

-   додаються/.                                                                             

 

СЛУХАЛИ:38.(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.  

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/35 

-   додаються/.                                                                                                                                                                                       
              
СЛУХАЛИ: 39.(17). Про   затвердження  Положення   Центру комплексної реа-

білітації для дітей з інвалідністю м. Ковеля в новій редакції та Порядку  здійс-

нення реабілітаційних заходів в Центрі комплексної реабілітації для дітей з ін-

валідністю м. Ковеля.  

          Доповідає директор Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалід-

ністю м. Ковеля Марія КИСЛЯК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/36 

-   додаються/.                          

 

СЛУХАЛИ: 40.(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 Лілія БАРНА. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 



/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/37 

-   додаються/.                          
                                                                
СЛУХАЛИ: 41.(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. 

ВИСТУПИВ депутат міської ради Андрій МІЛІНЧУК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти, враховуючи доповнення. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

24/38 -   додаються/.                          
              
СЛУХАЛИ: 42.(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. 

 ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/39 

-   додаються/.                          

 

 СЛУХАЛИ: 43.(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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/40 

-   додаються/.                             

 

СЛУХАЛИ: 44.(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 ДУД-

КА. 

 ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/41 

-   додаються/.                                                       
  



СЛУХАЛИ: 45.(24). Інформація про роботу управління соціального захисту 

населення.  

Інформує начальник управління соціального захисту населення викона-

вчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ.  

 ВИРІШИЛИ: Інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  додається/.     

 

СЛУХАЛИ: 46.(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 правоохо-

ронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комі-

тету міської ради  Антоніна РОМАНЮК. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/42 

-   додаються/.                                                       
                        
СЛУХАЛИ:47.(26). Про залучення гранту від Північної екологічної фінансової 

корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проєкту «Реконструкція 

двоповерхової адміністративної будівлі та учбово-побутового корпусу під бага-

токвартирні житлові будинки на вулиці Драгоманова, 17 в місті Ковелі Волинсь-

кої області». 

Доповідає заступник начальника управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради Лілія БАРНА. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 24/43 

-   додаються/.                                                       

 

СЛУХАЛИ:48.(27). Різне: 

1) Інформація першого заступника міського голови Тараса ЯКОВЛЕВА про 

підготовку до опалювального сезону. 

2) Депутат ЧЕРНЯКОВ В. – про надання інформації на чергову сесію щодо  

прибирання кладовищ. 

 

 

 Міський голова                                                                                 Ігор ЧАЙКА 

 

 

Начальник відділу 

«Секретаріат міської ради»             Валентина ПРИВЕДЕНЕЦЬ 

 

 



С П И С О К 

осіб, запрошених на двадцять четверту сесію міської  ради 

                             
  

Працівники виконавчого комітету міської ради: 

Лілія БАРНА – заступник начальника управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради; 

Віктор БИЧКОВСЬКИЙ - начальник управління освіти виконавчого комітету 

міської ради;   

Сергій ДУДКА - начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради;  

Віктор ЖИГАРЕВИЧ – заступник міського голови; 

Марія КИСЛЯК - директор Центру комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю м. Ковеля; 

Оксана КОЗАКЕВИЧ – головний спеціаліст відділу з питань цивільного 

захисту та екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради;  

Роман ЛИС – заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради; 

Алла ЛОНЮК – заступник начальника відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради; 

Наталія МАЛЕНИЦЬКА - заступник міського голови; 

Людмила МУРАЙ – начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради; 

Андрій НАЗАРЧУК – заступник начальника юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

Валентина РОМАНЧУК – начальник фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради; 

 Софія САГАЛЬ - начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

Тетяна САЧУК - начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради;  

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

громадськістю виконавчого комітету   міської ради; 

Тарас ЯКОВЛЕВ – перший заступник міського голови.  

 

 

 

 



                   Список депутатів міської ради, відсутніх на двадцять четвертій  

                                                сесії міської ради 

                                                                                                  28 липня  2022 року 

  

 

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

1 Александрук Р.М. в зв’язку з  службовою необхідністю    

2 Ваць М.В. в зв’язку з відпусткою 

3 Верчук С.С. в зв’язку з відпусткою 

4 Дружинович В.П. в зв’язку з хворобою 

5 Дружинович С.О. служба в ЗСУ 

6 Козак  О.В. в зв’язку з відрядженням   

7 Мигуля А.Д. в зв’язку з відпусткою  

8 Мигуля О.П. в зв’язку з відпусткою  

9 Пашкевич С.Ю. в зв’язку з відрядженням   

10 Римарчук В.М. в зв’язку з відрядженням   

11 Федосюк В.І. на лікарняному 

12 Шпіка В.А. служба в ЗСУ    

 

  


