
 
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

15.09.2022                                           м. Ковель                                            № 199-р 

 

Про скликання двадцять шостої 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 шосту сесію міської ради ......... вересня 2022 року о 

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

внести питання: 

1) Про затвердження порядку денного двадцять шостої сесії міської ради 

восьмого скликання. 

2) 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”. 

3) 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. 

4) Про внесення змін до Міської цільової соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку Ковельської міської 

територіальної громади  на 2022 рік. 

5) Про внесення змін до рішення міської ради  від 28.11.2019р №59/85 

«Про затвердження Програми поводження з безпритульними тваринами в місті 

Ковелі на 2020-2022 роки». 

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

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

7) Про надання дозволу Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на 

отримання овердрафтового кредиту. 

8) Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження Статуту 

КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО  

ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ”. 

9) Питання щодо регулювання земельних відносин. 

10) Питання щодо розроблення містобудівної документації. 

11) 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». 

 



 

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

«Про реорганізацію комунальних підприємств шляхом приєднання» . 

13) Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

14) Про прийняття благодійної допомоги. 

15) Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 

28.01.2021р. № 4/136 “Про затвердження Переліку другого типу об'єктів 

комунальної власності Ковельської територіальної громади, що підлягають 

передачі в оренду без проведення аукціону”. 

16) Про встановлення орендної плати за майно комунальної власності. 

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 в новій редакції. 

18) Про затвердження Положення про порядок надання транспортної 

соціальної послуги «Соціальне таксі» транспортним засобом спеціалізованого 

призначення Територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) м. Ковеля. 

19) Про затвердження Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх 

надання структурними підрозділами територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Ковеля в новій редакції. 

20) Про звіти постійних комісій міської ради.  

21) Про погодження інвестиційної програми Ковельського комунального 

підприємства «Добробут». 

22) Інформація про  роботу виконавчого комітету за другий квартал 2022 

року. 

23)  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 


