
 
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

                                                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

12.08.2022                                           м. Ковель                                            № 170-р 

 

Про скликання двадцять п’ятої 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 п’яту сесію міської ради  ............ серпня 2022 року о 

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

внести питання: 

1)Про затвердження порядку денного двадцять п’ятої сесії міської ради 

восьмого скликання. 

            2)Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2021 

року №16/20  “Про затвердження   програми профілактики правопорушень і 

злочинів на 2022-2024 роки”. 

3)Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій 

мешканців Ковельської територіальної громади на 2022 рік. 

      4)Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12. 2021 № 16/9  “Про 

Програму розвитку місцевого самоврядування  у Ковельській територіальній 

громаді на 2022 -2024 роки”. 

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

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

          6)Про дозвіл на списання основних засобів. 

7)Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

8)Про затвердження розпоряджень міського голови. 

9)Питання щодо регулювання земельних відносин. 

  10)Питання щодо розроблення містобудівної документації. 

11)Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2021 № 14/193  

“Про затвердження Положення про присвоєння звання “Почесний громадянин 

міста Ковеля”. 

12)Про позбавлення Булгакова Василя Івановича, Калініна Анатолія 

Григоровича, Корпачова Миколу Івановича, Кубатко Івана Федоровича, 

Наумову Ганну Іванівну, Савельєва Макара Аврамовича, Стрекова Олександра 

Олексійовича, Мурадова Карима Тагановича, Федорова Олексія Федоровича         

звання «Почесний громадянин    міста Ковеля». 

 13)Про затвердження Правил утримання домашніх тварин у населених 

пунктах Ковельської територіальної громади. 



  

 

 

14)Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження  Статуту 

ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ „КОВЕЛЬТЕПЛО“. 

   15) 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 


