
  

                                                                                   

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                         РІШЕННЯ 

 
                                                                   м.Ковель 

30.08.2022                                                                                         № 25/1 

 

Про затвердження порядку денного двадцять п’ятої 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 п’ятої сесії міської ради восьмого 

скликання:  

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

восьмого скликання. 

Доповідає міський голова Ігор ЧАЙКА. 

            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”. 

 Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради  

Валерій МАЦЮК. 

3.Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій 

мешканців Ковельської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідає заступник начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради Світлана Созонік. 

     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”. 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

5. 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. 

           6. Про дозвіл на списання основних засобів. 



Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

7. Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

8. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

9. Питання щодо регулювання земельних відносин: 

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

оренди землі для городництва на новий строк по вул. Гоголя, 5. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

оренди землі для городництва на новий строк гр. Гашук О.П. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

оренди землі для городництва на новий строк гр. Лавринюк Є.С. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

оренди землі для городництва на новий строк гр. Нечипорук З.П. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

оренди землі для городництва на новий строк гр. Островській Т.Ф. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

оренди землі для городництва на новий строк гр. Познякевич В.В. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

оренди землі для городництва на новий строк гр. Сидорчуку В.М. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

оренди землі для городництва на новий строк гр. Оніщуку В.Д. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

         9)Про заміну сторони договору оренди земельної ділянки по вул. 

Незалежності (район кафе «Українські страви»). 



          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

         10) Про заміну сторони договору оренди земельної ділянки по вул. 

Незалежності, 15. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

          11) Про заміну сторони договорів оренди земельних ділянок.   

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

          12) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража гр. 

Пчоліній С.Р. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

          13) Про надання дозволу ВКПП «Агропромтехцентр» на проведення 

інвентаризації земельної ділянки в с.Тойкут. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

          14) Про  внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2020р.  №70/68. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

15) Про  внесення змін до рішення міської ради від  22.04.2021р. № 8/43. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

16) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення  земельних 

ділянок, цільове призначення яких змінюється гр. Оксентюк Ірині Валеріївні  в 

с.Городилець. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

17) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Жвавінському Володимиру 

Миколайовичу, в с.Воля-Ковельська, Ковельського району. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

18) Про затвердження проєкту землеустрою та надання земельних ділянок 

в постійне користування Управлінню капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

19) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки РЖКП-1 на вул. Володимирська, 3 та надання згоди на 

укладання договору суперфіцію. 



        Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

20) Про затвердження технічних документацій із землеустрою на земельну 

частку (пай) та виділення  земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) гр. 

Василюку Василю Петровичу. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

21) Про продаж у приватну власність земельної ділянки ТзОВ «Візавто» . 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

22) Про  переоформлення права користування земельними ділянками. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

23) Про  внесення змін до рішення Ружинської сільської ради від 

23.10.2020 №38/5-2.34. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

10. Питання щодо розроблення містобудівної документації: 

          1) 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. 

          2)Про  затвердження детального плану території розміщення 

автомобільної стоянки на вулиці Варшавській. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

4) Про  затвердження детального плану території реконструкції забудови 

на вулиці Грушевського, 100. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

5) Про  затвердження детального плану території розміщення житлового 

будинку, господарських будівель та споруд на вулиці Веселій в селі Доротище. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

6) Про  затвердження детального плану території розміщення торгово-

офісної будівлі на провулку  Володимира Кияна, 9. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

 7) Про внесення змін до рішення   міської ради від 28. 04. 2022  № 21/116  

“Про дозвіл на  розроблення детального плану території по вулиці Грушевського, 

41 в місті Ковелі”. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

8)Про  затвердження детального плану території для розміщення 

індивідуальної житлової забудови по вул. Шевченка в с. Колодниця. 



Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

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

“Про затвердження Положення про присвоєння звання “Почесний громадянин 

міста Ковеля”. 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

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». 

Доповідає голова фракції ВО «Свобода» Валерій ЧЕРНЯКОВ. 

 13. Про затвердження Правил утримання домашніх тварин у населених 

пунктах Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій ДУДКА. 

14. Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження  Статуту 

ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ „КОВЕЛЬТЕПЛО“. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій ДУДКА. 

 

15.  Різне. 

 

 

Міський голова                                                                                    Ігор ЧАЙКА 


