
            

                    

 

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

29.09.2022                       м.Ковель                                    № 26/1 

 

 

Про затвердження порядку денного двадцять шостої 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 шостої сесії міської ради восьмого 

скликання:  

1.Про затвердження порядку денного двадцять шостої сесії міської ради 

восьмого скликання. 

Доповідає міський голова Ігор Чайка. 

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”. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради  

Валерій Мацюк. 

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. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

4. Про внесення змін до Міської цільової соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку Ковельської міської 

територіальної громади  на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 



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». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

6. 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. 

7. Про надання дозволу Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на 

отримання овердрафтового кредиту. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

8. Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження Статуту 

КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО  

ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ”. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

9. Питання щодо регулювання земельних відносин: 

1) Про затвердження протоколів комісії по розподілу земельних ділянок 

між учасниками АТО та ООС. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

2) Про внесення даних до єдиного реєстру учасників АТО/ООС. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

3) Про затвердження протоколів узгоджувальної комісії. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

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

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          5) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

об’єднання земельних ділянок по вул. Винниченка, 5. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          6) Про  розгляд заяви гр. Киричка В.Б. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          7) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. 40 років Перемоги, 18. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



          8) Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення по вул. 40 років 

Перемоги, 18. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

         9) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється гр.Шворак Вірі Степанівні, в 

с.Колодниця, Ковельського району. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

         10) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, по вул. Володимирська, 135. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          11) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, в с. Колодниця гр. Вдовіну 

Ростиславу Петровичу. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          12) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки ТОВ «Оператор ГТС України». 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          13) Про  розгляд заяв МПП «Зустріч». 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

14) Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для розміщення спортивного комплексу в селі 

Городилець Ружинського старостинського округу. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

15) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ПрАТ «Волиньобленерго». 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

16) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою по 

вул. Федьковича. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

17) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

РЖКП-1 земельної ділянки  по вул. Незалежності, 69-А. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



18) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі  

(на місцевості) на земельну частку (пай) громадянину Повху Олександру 

Васильовичу. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

19) Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр.Борончук Ніні Миколаївні, гр.Відніку 

Василю Миколайовичу. 

        Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

20) Про  надання земельної ділянки по вул. Сагайдачного, 5В. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

21) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі для городництва на новий строк по вул. Володимира 

Кияна, 64. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

22) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі на новий строк гр. Романюк С.А. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

23) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі на новий строк гр. Григолі М.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

24) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі для городництва на новий строк по вул. Зарічна. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

25) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору оренди землі для городництва на новий строк по провулку Шевченка, 

20. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

26) Про  переоформлення права користування земельними ділянками. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

27) Про  переоформлення права користування земельною ділянкою по вул. 

Варшавській. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



28) Про  внесення змін в проект прибережної смуги і водоохоронної зони  

вздовж річки Воронка. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

29) Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2021р. № 4/36. 

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. 

3) 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. 

4) Про дозвіл на  розроблення детального плану території реконструкції 

забудови на вулиці Смирнова, 1. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

5) Про дозвіл на  внесення змін до детального плану території на вулиці 

Данила Галицького (район житлового будинку №66 на вулиці Володимирській). 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

 11.1. Про позбавлення Булгакова Василя Івановича, Мурадова Карима 

Тагановича, Федорова Олексія Федоровича звання «Почесний громадянин    
міста Ковеля». 

Доповідає голова фракції ВО «Свобода» Валерій Черняков. 

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

«Про реорганізацію комунальних підприємств шляхом приєднання» . 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

 13. Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

14. Про прийняття благодійної допомоги. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

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”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

16.1. Про встановлення орендної плати за майно комунальної власності. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

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. 

Доповідає директор Центру комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю м. Ковеля Марія Кисляк. 

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. 

Доповідає директор Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Ковеля Діана Возна. 

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. 

Доповідає директор Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Ковеля Діана Возна. 

20. Про звіт постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, екології та благоустрою міста, комунального майна, 

промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та побутового 

обслуговування населення. 

Доповідає голова постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, екології та благоустрою міста, комунального майна, 

промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та побутового 

обслуговування населення Вадим Ткачук. 

21. Про звіт постійної комісії міської ради з питань дотримання прав 

людини, депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту 

інтересів. 

Доповідає голова постійної комісії міської ради з питань дотримання прав 

людини, депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту 

інтересів Андрій Мілінчук. 

22. Про звіт постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення, 

спорту і фізичної культури, в справах сім’ї і молоді та релігії. 

Доповідає голова постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення, 

спорту і фізичної культури, в справах сім’ї і молоді та релігії Світлана Верчук. 



23. Про погодження інвестиційної програми Ковельського комунального 

підприємства «Добробут». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

24. Інформація про  роботу виконавчого комітету за другий квартал  2022 

року. 

Інформує керуючий справами виконавчого комітету міської ради Іван 

Чуліпа. 

25. Про безоплатну передачу зовнішніх електромереж. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

 

26.  Різне. 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Ігор ЧАЙКА 


