
ПОРЯДОК  

 денний засідання виконавчого комітету 13 жовтня 2022 року 

 

1. Про затвердження мережі закладів освіти на 2022-2023 навчальний рік 

 Доповідає: Віктор БИЧКОВСЬКИЙ -начальник управління освіти 

 

2. Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету від 13.01.2022 

року №4 «Про організацію харчування дітей  у закладах загальної середньої 

освіти територіальної громади у 2022 році» 

 Доповідає: Віктор БИЧКОВСЬКИЙ - начальник управління освіти 

 

3. Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету від 13.01.2022 

року №5 «Про встановлення розміру плати для батьків за харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти територіальної громади у 2022 році» 

 Доповідає: Віктор БИЧКОВСЬКИЙ - начальник управління освіти 

 

4. Про роботу управління культури, молоді, спорту та туризму з   розвитку  

сфери культури, туризму, спорту та  охороні культурної спадщини  

Доповідає: Андрій МИГУЛЯ - начальник управління культури, молоді, 

         спорту та туризму  

 

5. Про затвердження висновків служби у справах дітей про визначення  

місця проживання дитини 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  

                   дітей 

 

6. Про згоду на укладення нотаріального договору  

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  

                   дітей 
 

7. Про втрату статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  

                   дітей 

 

8. Про дозвіл на дарування житла, право користування яким мають діти 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  

       

             дітей 

9. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про невиконання 

батьківських обов'язків громадянином 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  

                   дітей 

 

 



10. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про доцільність 

позбавлення батьківських прав 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  

                   дітей 

 

11. Про згоду на виділення частки житла дітям 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  

                   дітей 

 

12. Про виділення матеріальної допомоги сім’ям учасників АТО і ООС 

Доповідає: Діана ВОЗНА  -   директор територіального центру 

                             соціального обслуговування 

 

13. Про виділення матеріальної допомоги на лікування 

Доповідає: Діана ВОЗНА  -   директор територіального центру 

                             соціального обслуговування 

 

14. Про виділення матеріальної допомоги  на лікування хворим  на онкологічні 

захворювання 

Доповідає: Діана ВОЗНА  -   директор територіального центру 

                              соціального обслуговування 

15. Про  включення жилих приміщень до числа  службових 

Доповідає: Ніна ІВАНЕНКО- начальник відділу обліку, розподілу 

                    та приватизації житла 

 

16. Про виключення квартири з фондів житла для тимчасового проживання 

Доповідає: Ніна ІВАНЕНКО- начальник відділу обліку, розподілу 

                    та приватизації житла 

 

17. Про  видачу ордерів на  службові жилі приміщення 

Доповідає: Ніна ІВАНЕНКО- начальник відділу обліку, розподілу 

                    та приватизації житла 

 

18. Про квартирний  облік 

Доповідає: Ніна ІВАНЕНКО- начальник відділу обліку, розподілу 

                    та приватизації житла 

 

19. Про внесення змін в схему руху автобусного маршруту загального 

 користування 

Доповідає: Юрій КОНДРАТОВИЧ – начальник управління  

                              економічного  розвитку та торгівлі 

 

 



20. Про припинення  перевезень 

Доповідає: Юрій КОНДРАТОВИЧ – начальник управління  

                              економічного  розвитку та торгівлі 

 

21. Про погодження режиму роботи магазину «Сім 23. Зручний маркет»  

Доповідає: Юрій КОНДРАТОВИЧ – начальник управління  

                              економічного  розвитку та торгівлі 

 

22. Про затвердження складу конкурсного комітету з визначення автомобільних 

перевізників на міських, приміських маршрутах загального користування  

у Ковельській  територіальній громаді 

Доповідає: Юрій КОНДРАТОВИЧ – начальник управління  

                              економічного  розвитку та торгівлі 

 

23.  Про видалення зелених насаджень 

Доповідає: Сергій НІКОЛАЙЧУК - заступник начальника управління 

 капітального будівництва та житлово-комунального 

 господарства, начальник відділу капітального будівництва та 

 житлово-комунального  

 

24. Про дозвіл на проведення благоустрою території   

Доповідає: Сергій НІКОЛАЙЧУК - заступник начальника управління  

капітального будівництва та житлово-комунального  

господарства, начальник відділу капітального будівництва та 

 житлово-комунального  

 

25. Про влаштування недієздатного до психоневрологічного інтернату 

 Доповідає: Софія САГАЛЬ - начальник управління соціального захисту 

 

26. Про затвердження висновку щодо можливості призначення опікуна 

 Доповідає: Софія САГАЛЬ - начальник управління соціального захисту 

 

27. Про переведення квартири з житлового фонду в нежитловий 

 Доповідає: Людмила МУРАЙ – начальник відділу містобудування та 

         архітектури 

 

28. Різне 

 

Начальник відділу     Надія      КОНЧАКІВСЬКА 

загальної та організаційної роботи  


	15. Про  включення жилих приміщень до числа  службових



