
 
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

                                                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

15.07.2022                                     м. Ковель                               № 150-р 

 

Про скликання двадцять четвертої сесії міської ради 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 24 Регламенту Ковельської міської ради восьмого скликання, 

враховуючи рішення міської ради № 66/2 від 23.04.2020 року та №21/137 від 

28.04.2022 року «Про проведення  сесій Ковельської міської ради в закритому 

режимі»: 

 

 1.Скликати  двадцять четверту сесію міської ради  28 липня 2022 року о 

10.00 годині в сесійному залі адміністративного будинку рад, на розгляд якої 

внести питання: 

1)Про затвердження порядку денного двадцять четвертої сесії міської 

ради восьмого скликання. 

            2)Про внесення змін до Програми комплексного озеленення та розвитку 

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

3)Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій 

мешканців Ковельської територіальної громади на 2022 рік. 

          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. 

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. 

           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. 

7)Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021р. № 16/7 

“Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2022 рік ”. 

8) Про виконання  бюджету Ковельської територіальної громади за перше 

півріччя 2022 року. 

9)Питання щодо регулювання земельних відносин. 

10)Питання щодо розроблення містобудівної документації. 

          11)Про затвердження  СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

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

          12)Про затвердження  СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

«ТРАНСКОРДОННИЙ ЦЕНТР ДІАЛОГУ КУЛЬТУР ІМЕНІ ГЕТЬМАНІВ 



РУЖИНСЬКИХ» КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція). 

13)Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ  КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

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

14)Про затвердження СТАТУТУ  

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОВЕЛЬСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА  

СПОРТИВНА ШКОЛА ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНДРАТОВИЧА» (нова редакція). 

        15)Про   затвердження   СТАТУТУ    КОМУНАЛЬНОГО   ЗАКЛАДУ 

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

(нова редакція).  

         16) Про   затвердження    СТАТУТУ    КОМУНАЛЬНОГО         ЗАКЛАДУ 

«КОВЕЛЬСЬКА ШКОЛА МИСТЕЦТВ» (нова редакція).  

         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.  

         18)Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними 

напоями та пивом (окрім безалкогольного) на території Ковельської 

територіальної громади. 

          19)Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ковеля» 

(посмертно). 

          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. 

         21)Про перейменування та затвердження нової редакції статуту 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО 

ТИПУ №7 «ДИВОСВІТ» МІСТА КОВЕЛЯ. 

        22)Про надання згоди на укладення договору  про реструктуризацію 

заборгованості за спожитий природний газ ПТМ «Ковельтепло». 

        23)Про внесення змін до рішення  міської ради від 22.04.2021р. № 8/144  

«Про реорганізацію комунальних підприємств шляхом приєднання». 

        24)Інформація про роботу управління соціального захисту населення.  

        25)Різне. 

 

 2. На сесію запросити заступників міського голови, керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради, начальників відділів та управлінь 

виконавчого комітету міської ради, що забезпечують її роботу.   

         3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря 

міської ради Оксану Багнову. 

 

 

    Міський голова                                                                        Ігор ЧАЙКА 


