
 
КОВЕЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
08 вересня  2022 року                           Ковель                                                      № 8 

    
                                                                 Засідання розпочалось: о 10.00 год. 

                                                     Засідання  закінчилось: о 10 год. 45 хв. 
 

За результатами реєстрації у засіданні взяли участь  
члени виконавчого комітету: 

 
БАГНОВА 
Оксана Леонтіївна                      - секретар міської ради 
БОРКА 
Анатолій Юрійович      - староста 
БОРОДІЙ 
Петро Віталійович                 - староста  
ВАЛЬЧУК 
Алла ПАВЛІВНА                       - тимчасово не працює 
ВІТЕР                                          - генеральний директор Ковельського МТМО 
Валентин Степанович  
ДІДИЦЬКИЙ 
Роман Володимирович               - підприємець 
ЖИГАРЕВИЧ                             - заступник міського голови з питань 
Віктор Володимирович                 діяльності виконавчих органів     
КОРНІЙЧУК 
Ігор Павлович       - староста    
МАЛЕНИЦЬКА 
Наталія Дмитрівна                    - заступник міського голови з питань 
                                 діяльності  виконавчих органів 
СЕМЕНЮК 
Юрій Володимирович                - виконавчий директор ПП „Компанія Юкон”   
ЧАЙКА 
Ігор Леонтійович                - міський голова 
ЧУЛІПА 
Іван Ростиславович                     - керуючий справами виконавчого комітету 
ЯКОВЛЕВ                                   - перший заступник міського голови 
Тарас Володимирович                   з  питань діяльності виконавчих органів 
 
 
 



Не брали участі у засіданні: С. Клюс, Р.,  Ю. Трофимчук, І.Ткачук, С.Панасюк, 
А.Півень. 
 
Присутні на засіданні: 
 
Барна Лілія -  заступник начальника управління економічного  розвитку та 
торгівлі 
Бичковський  Віктор - начальник управління освіти 
Возна Діана - директор територіального центру соціального обслуговування 
Гупік Микола - заступник начальника  служби у справах  дітей 
Дудка Сергій  -    начальник управління капітального будівництва та 
житлово-комунального  господарства 
Дідковський Юрій - начальник відділу цивільного захисту та екологічної 
безпеки 
Іваненко Ніна - начальник відділу по обліку, розподілу та приватизації житла 
Кончаківська Надія - начальник відділу загальної та організаційної роботи  
Логвінов Вадим - начальник відділу земельних ресурсів 
Мурай Людмила - начальник відділу містобудування та архітектури 
Мигуля Андрій - начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 
Романчук Валентина - начальник фінансового  управління 
Семерей Руслана - начальник відділу внутрішньої політики 
Скок Дмитро - начальник відділу програмно-комп’ютерного забезпечення 
 
СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання виконавчого комітету 08 вересня  
2022 року  
Доповідає: Ігор Чайка –  міський голова 
 
1. Звіт про роботу управління капітального будівництва та житлово-
комунального господарства з реалізації державної політики у сфері житлово-
комунального господарства  
2.Інформація про підготовку закладів культури та спорту територіальної 
громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років  
3. Про затвердження списків дітей і підлітків шкільного віку та учнів, які 
проживають у територіальній громаді  
4.  Про виділення матеріальної допомоги сім’ям учасників АТО і ООС 
5. Про виділення матеріальної допомоги  на лікування хворим  
на онкологічні захворювання 
6. Про виділення матеріальної допомоги на лікування 
7.Про видачу ордерів на службове житло 
8.Про квартирний облік 
9. Про погодження режиму роботи магазину «Сім 23. Зручний маркет»  
10. Про продовження строку дії договору з  перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування у період дії воєнного стану 
11. Про проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на 
автобусних маршрутах загального користування в територіальній громаді 



12. Про затвердження висновків служби у справах дітей про визначення  
місця проживання дітей 
13. Про згоду на укладення нотаріально посвідченої заяви 
14. Про дозвіл на дарування житла, право користування яким мають діти 
15. Про направлення дітей в групу для дітей, що потребують соціального 
захисту при закладі дошкільної освіти комбінованого типу № 6 
16. Про дозвіл на відчуження житла, право користування яким мають діти 
17. Про дозвіл на дарування нерухомого майна на ім’я дитини 
18. Про призначення піклувальника 
19. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про доцільність 
позбавлення батьківських прав 
20. Про дозвіл на відчуження житла, власником якого є дитина 
21. Про дозвіл на реєстрацію місця проживання дитини 
22. Про дозвіл на визначення прізвища дитини 
23. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 
24. Про безоплатну передачу матеріальних цінностей 
25. Про внесення даних до реєстрів  
26. Про встановлення тарифів на теплову енергію та на послуги з постачання 
теплової енергії і постачання гарячої води  
27. Різне 
 
ВИРІШИЛИ: 1.Проєкт порядку денного взяти за основу 
 
СЛУХАЛИ: Сергія Дудку -  начальника управління капітального будівництва 
та   житлово-комунального  господарства про включення додатково до порядку 
денного проєкту рішення “ Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
від 30.11.2021року № 453 «Про затвердження плану підготовки проєктів 
регуляторних актів на 2022 рік ” 
 
СЛУХАЛИ: Людмилу МУРАЙ - начальника відділу містобудування та                    
архітектури про включення додатково до порядку денного проєкту рішення 
“Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами” 
 
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний  в цілому зі змінами, а саме: включити 
в порядок денний та розглянути питання за №27 “ Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 30.11.2021року № 453 «Про затвердження плану 
підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік” та питання за №28“Про 
надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами” 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 13 голосів – “за” 
 
СЛУХАЛИ:1. Звіт про роботу управління капітального будівництва та 
житлово-комунального господарства з реалізації державної політики у сфері 
житлово-комунального господарства  

Доповідає: Сергій ДУДКА - начальник управління капітального  



    будівництва та   житлово-комунального  господарства 
ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 251  додається 

 
СЛУХАЛИ:2.Інформацію про підготовку закладів культури та спорту 
територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років  

Доповідає: Андрій МИГУЛЯ - начальник управління культури, молоді, 
    спорту та туризму  

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома (13 голосів -за) 
      Інформація додається 
 
СЛУХАЛИ:3. Про затвердження списків дітей і підлітків шкільного віку та 
учнів, які проживають у територіальній громаді  
 Доповідає: Віктор БИЧКОВСЬКИЙ -начальник управління освіти 
ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 252  додається 
 
СЛУХАЛИ:4.  Про виділення матеріальної допомоги сім’ям учасників АТО і 
ООС 

Доповідає: Діана ВОЗНА  -   директор територіального центру 
                              соціального обслуговування 
ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 253  додається 
 
СЛУХАЛИ:5. Про виділення матеріальної допомоги  на лікування хворим  
на онкологічні захворювання 

Доповідає: Діана ВОЗНА  -   директор територіального центру 
                             соціального обслуговування 
ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 254  додається 
 
СЛУХАЛИ:6. Про виділення матеріальної допомоги на лікування 

Доповідає: Діана ВОЗНА  -   директор територіального центру 
                              соціального обслуговування 
ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 255  додається 
 
СЛУХАЛИ:7.Про видачу ордерів на службове житло 

Доповідає: Ніна ІВАНЕНКО- начальник відділу обліку, розподілу 
                    та приватизації житла 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 256  додається 

 
СЛУХАЛИ:8.Про квартирний облік 

Доповідає: Ніна ІВАНЕНКО- начальник відділу обліку,  



          розподілу та приватизації житла 
ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 257 додається 
 
СЛУХАЛИ:9. Про погодження режиму роботи магазину «Сім 23. Зручний 
маркет»  

Доповідає: Юрій КОНДРАТОВИЧ – начальник управління  
                              економічного  розвитку та торгівлі 
ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 258  додається 
 
СЛУХАЛИ:10. Про продовження строку дії договору з  перевезення пасажирів 
на автобусному маршруті загального користування у період дії воєнного стану 

Доповідає: Юрій КОНДРАТОВИЧ – начальник управління  
                              економічного  розвитку та торгівлі 
ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 259 додається 
 
СЛУХАЛИ:11. Про проведення конкурсу з визначення автомобільних 
перевізників на автобусних маршрутах загального користування в 
територіальній громаді 

Доповідає: Юрій КОНДРАТОВИЧ – начальник управління  
                              економічного  розвитку та торгівлі 
ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 260  додається 
 
СЛУХАЛИ:12. Про затвердження висновків служби у справах дітей про 
визначення місця проживання дітей 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 261 додається 
 
СЛУХАЛИ:13. Про згоду на укладення нотаріально посвідченої заяви 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 262  додається 
 
СЛУХАЛИ:14. Про дозвіл на дарування житла, право користування яким мають 
діти 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 263 додається 



СЛУХАЛИ:15. Про направлення дітей в групу для дітей, що потребують 
соціального захисту при закладі дошкільної освіти комбінованого типу № 6 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 264  додається 
 
СЛУХАЛИ:16. Про дозвіл на відчуження житла, право користування яким 
мають діти 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 265 додається 
 
СЛУХАЛИ:17. Про дозвіл на дарування нерухомого майна на ім’я дитини 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 266 додається 
 
СЛУХАЛИ:18. Про призначення піклувальника 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 267 додається 
 
СЛУХАЛИ:19. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 
доцільність 
позбавлення батьківських прав 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 268  додається 
 
СЛУХАЛИ:20. Про дозвіл на відчуження житла, власником якого є дитина 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                   дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 269 додається 
 
СЛУХАЛИ:21. Про дозвіл на реєстрацію місця проживання дитини 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                    дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 270 додається 



 
СЛУХАЛИ:22. Про дозвіл на визначення прізвища дитини 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  
                    дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 271 додається 
 
СЛУХАЛИ:23. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

 Доповідає:Людмила МУРАЙ – начальник відділу містобудування та 
           архітектури 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 272  додається 

 
СЛУХАЛИ:24. Про безоплатну передачу матеріальних цінностей 

Доповідає: Юрій ДІДКОВСЬКИЙ – начальник відділу цивільного захисту 
та екологічної безпеки 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 273  додається 
 
СЛУХАЛИ:25. Про внесення даних до реєстрів  

Доповідає: Вадим ЛОГВІНОВ – начальник відділу земельних ресурсів 
ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 274  додається 
 
СЛУХАЛИ:26. Про встановлення тарифів на теплову енергію та на послуги з 
постачання теплової енергії і постачання гарячої води  

Доповідає: Сергій ДУДКА - начальник управління капітального  
будівництва та   житлово-комунального  господарства 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення №  275 додається 
 
СЛУХАЛИ:27. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 
30.11.2021року № 453 «Про затвердження плану підготовки проєктів 
регуляторних актів на 2022 рік» 

Доповідає: Сергій ДУДКА - начальник управління капітального  
          будівництва та   житлово-комунального  господарства 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 276  додається 

 
СЛУХАЛИ:28. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

       Доповідає: Людмила МУРАЙ – начальник відділу містобудування та 
                          архітектури 

 
 
 



ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (13 голосів - за)  
               Рішення № 277  додається 
 
 
Міський голова     Ігор ЧАЙКА  
 
 
 
Начальник відділу  
загальної та організаційної роботи    Надія КОНЧАКІВСЬКА



ія  КОНЧАКІВСЬКА 


