
 
КОВЕЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

 

13 жовтня  2022 року                           Ковель                                                      № 9 

    

                                                                 Засідання розпочалось: о 10.00 год. 

                                                     Засідання  закінчилось: о 10 год. 35 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  

КОРНІЙЧУК 

Ігор Павлович       - староста    

МАЛЕНИЦЬКА 

Наталія Дмитрівна                    - заступник міського голови з питань 

                                 діяльності  виконавчих органів 

СЕМЕНЮК 

Юрій Володимирович                - виконавчий директор ПП „Компанія Юкон”   

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, В.Жигаревич, І.Чайка, Р.Дідицький, 

 

Присутні на засіданні: 

Бичковський  Віктор - начальник управління освіти 



Возна Діана - директор територіального центру соціального обслуговування 

Гупік Микола - заступник начальника  служби у справах  дітей 

Іваненко Ніна - начальник відділу по обліку, розподілу та приватизації житла 

Кончаківська Надія - начальник відділу загальної та організаційної роботи  

Кондратович Юрій -   начальник управління економічного  розвитку та торгівлі 

Мурай Людмила - начальник відділу містобудування та архітектури 

Мигуля Андрій - начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

Ніколайчук Сергій  - заступник начальника управління  капітального 

будівництва та житлово-комунального господарства, начальник відділу 

капітального будівництва та  житлово-комунального  

Семерей Руслана - начальник відділу внутрішньої політики 

Скок Дмитро - начальник відділу програмно-комп’ютерного забезпечення 

Сагаль Софія – начальник управління соціального захисту населення 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний засідання виконавчого комітету 13 жовтня  

2022 року  

 

Доповідає: Тарас Яковлев- перший заступник міського голови 

 

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

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» 

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» 

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

сфери культури, туризму, спорту та  охороні культурної спадщини  

5. Про затвердження висновків служби у справах дітей про визначення  

місця проживання дитини 

6. Про згоду на укладення нотаріального договору  

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

піклування 

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

9. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про невиконання 

батьківських обов'язків громадянином 

10. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про доцільність 

позбавлення батьківських прав 

11. Про згоду на виділення частки житла дітям 

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

13. Про виділення матеріальної допомоги на лікування 

14. Про виділення матеріальної допомоги  на лікування хворим  на онкологічні 

захворювання 

15. Про  включення жилих приміщень до числа  службових 

16. Про виключення квартири з фондів житла для тимчасового проживання 



17. Про  видачу ордерів на  службові жилі приміщення 

18. Про квартирний  облік 

19. Про внесення змін в схему руху автобусного маршруту загального 

 користування 

20. Про припинення  перевезень 

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

22. Про затвердження складу конкурсного комітету з визначення автомобільних 

перевізників на міських, приміських маршрутах загального користування  

у Ковельській  територіальній громаді 

23.  Про видалення зелених насаджень 

24. Про дозвіл на проведення благоустрою території   

25. Про влаштування недієздатного до психоневрологічного інтернату 

26. Про затвердження висновку щодо можливості призначення опікуна 

27. Про переведення квартири з житлового фонду в нежитловий 

28. Різне 

 

ВИРІШИЛИ: 1.Порядок  денний засідання виконавчого комітету 13.10.2022 

прийняти  в цілому. 

 

СЛУХАЛИ:1. Про затвердження мережі закладів освіти на 2022-2023 

навчальний рік 

 Доповідає: Віктор БИЧКОВСЬКИЙ -начальник управління освіти 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 280 додається 

 

СЛУХАЛИ: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 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 281 додається 

 

СЛУХАЛИ: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 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 282  додається 

 

СЛУХАЛИ: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  

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома (10 голосів -за) 



      Інформація додається 

 

СЛУХАЛИ:5. Про затвердження висновків служби у справах дітей про 

визначення місця проживання дитини 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  

                   дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 283  додається 

 

СЛУХАЛИ:6. Про згоду на укладення нотаріального договору  

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  

                   дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 284   додається 

 

СЛУХАЛИ:7. Про втрату статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  

                   дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення №285  додається 

 

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

діти 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  

                   дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 286  додається 

 

СЛУХАЛИ:9. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

невиконання батьківських обов'язків громадянином 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  

                   дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 287  додається 

 

СЛУХАЛИ:10. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільність позбавлення батьківських прав 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  

                   дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 288 додається 

 

СЛУХАЛИ:11. Про згоду на виділення частки житла дітям 

Доповідає: Микола ГУПІК – заступник начальника служби у справах  



                   дітей 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 289      додається 

 

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

ООС 

Доповідає: Діана ВОЗНА  -   директор територіального центру 

                             соціального обслуговування 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 290  додається 

 

СЛУХАЛИ:13. Про виділення матеріальної допомоги на лікування 

Доповідає: Діана ВОЗНА  -   директор територіального центру 

                             соціального обслуговування 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 291  додається 

 

СЛУХАЛИ:14. Про виділення матеріальної допомоги  на лікування хворим  на 

онкологічні захворювання 

Доповідає: Діана ВОЗНА  -   директор територіального центру 

                              соціального обслуговування 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 292 додається 

СЛУХАЛИ:15. Про  включення жилих приміщень до числа  службових 

Доповідає: Ніна ІВАНЕНКО- начальник відділу обліку, розподілу 

                    та приватизації житла 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 293 додається 

 

СЛУХАЛИ:16. Про виключення квартири з фондів житла для тимчасового 

проживання 

Доповідає: Ніна ІВАНЕНКО- начальник відділу обліку, розподілу 

                    та приватизації житла 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 294  додається 

 

СЛУХАЛИ:17. Про  видачу ордерів на  службові жилі приміщення 

Доповідає: Ніна ІВАНЕНКО- начальник відділу обліку, розподілу 

                    та приватизації житла 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 295 додається 

 

СЛУХАЛИ:18. Про квартирний  облік 

Доповідає: Ніна ІВАНЕНКО- начальник відділу обліку, розподілу 



                    та приватизації житла 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 296  додається 

 

СЛУХАЛИ:19. Про внесення змін в схему руху автобусного маршруту 

загального  користування 

Доповідає: Юрій КОНДРАТОВИЧ – начальник управління  

                              економічного  розвитку та торгівлі 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 297   додається 

 

СЛУХАЛИ:20. Про припинення  перевезень 

Доповідає: Юрій КОНДРАТОВИЧ – начальник управління  

                              економічного  розвитку та торгівлі 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 298 додається 

 

СЛУХАЛИ:21. Про погодження режиму роботи магазину «Сім 23. Зручний 

маркет»  

Доповідає: Юрій КОНДРАТОВИЧ – начальник управління  

                              економічного  розвитку та торгівлі 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 299  додається 

 

СЛУХАЛИ: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 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 300 додається 

 

СЛУХАЛИ:23.  Про видалення зелених насаджень 

Доповідає: Оксана КОЗАКЕВИЧ – головний спеціаліст відділу 

          цивільного захисту та екологічної безпеки 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 301 додається 

 

СЛУХАЛИ: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  

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 302  додається 



СЛУХАЛИ:25. Про влаштування недієздатного до психоневрологічного 

інтернату 

 Доповідає: Софія САГАЛЬ - начальник управління соціального захисту 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення №  303 додається 

 

СЛУХАЛИ:26. Про затвердження висновку щодо можливості призначення 

опікуна 

 Доповідає: Софія САГАЛЬ - начальник управління соціального захисту 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення № 304  додається 

 

СЛУХАЛИ:27. Про переведення квартири з житлового фонду в нежитловий 

 Доповідає: Людмила МУРАЙ – начальник відділу містобудування та 

         архітектури 

ВИРІШИЛИ: Рішення  ухвалити (10 голосів - за)  

               Рішення №305  додається 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                             Тарас ЯКОВЛЕВ 

 

 

 

Начальник відділу              Надія      КОНЧАКІВСЬКА 

загальної та організаційної роботи  
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