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З  м  і  с  т 

                                                                                                                                       

                                                                                                                Сторінка 

Протокол двадцять сьомої  сесії міської ради                               ......                   

                                                                       

Список депутатів міської ради, відсутніх                                                                                                                                                                                                                                          

на  двадцять сьомій  сесії міської ради                                  ......                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Список осіб, запрошених на двадцять     ......                                                         

сьому сесію міської ради                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Рішення міської ради: 
 

Про затвердження порядку денного двадцять 

сьомої сесії міської ради восьмого скликання                               ......  

     

Про внесення змін до Програми соціального  

захисту окремих категорій мешканців Ковельської  

територіальної громади на  2022 рік     ……  

 

Про внесення змін і доповнень до рішення міської  

ради від 23.12.2021 року   №16/20  “Про затвердження    

програми профілактики правопорушень і злочинів 

на 2022-2024 роки”        …… 

 

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      …… 

 

Про внесення змін до Програми фінансової  

підтримки та розвитку комунального некомерційного  

підприємства Ковельське міськрайонне територіальне  

медичне об’єднання Ковельської міської ради  

Волинської області на 2022-2024 роки     …… 

 

Про внесення змін в рішення від 23.12.2021 №16/25  

«Про затвердження Програми розвитку парків міста  

Ковеля на 2022-2024 роки»       …… 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 23.12.2021р. № 16/7 “Про бюджет Ковельської  

міської територіальної громади на 2022 рік ”    …… 



 

Про звіт постійної комісії міської ради з питань  

планування, бюджету і фінансів      ……  

 

Про  надання дозволу на  складання проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Незалежності, 15       …… 

 

Про надання дозволу на розроблення документації із  

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по  

вул. Грушевського, 106        …… 

 

Про надання дозволу на розроблення документації із  

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки по  

вул. Відродження, 1Ж         …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі на новий  

строк гр. Коробці О.В.        …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі на новий  

строк гр. Михальчук Г.С.       …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі для городництва  

на новий строк гр. Данилюку Г.І.      …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі для городництва  

на новий строк гр. Дембицькій Л.І.      …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі на новий  

строк гр. Тихонюку М.В.       …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договорів  оренди землі на новий  

строк по вул. Брестській, 2       …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо  

відведення  земельної ділянки, цільове призначення  

якої змінюється, гр. Бойчуку Олександру Петровичу 



в с.Тойкут, вул.Шосейна,3       …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо  

відведення  земельної ділянки, цільове призначення  

якої змінюється, гр. Приймачуку Івану Олександровичу  

в с. Зелена          …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється,  

гр. Фурман Наталії Павлівни  в с. Зелена,урочище  

«За Тушиком»         …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється,  

гр. Печенюк Руслани Володимирівни  в с. Зелена   …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється,  

гр. Новаку Андрію Володимировичу в с. Зелена   …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється,  

гр. Григоровичу Юрію Григоровичу в с. Зелена    …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється,  

гр. Жури Галини Микитівни  в с. Зелена     …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється,  

гр. Калінчук Раїси Павлівни  в с.Городилець,  

вул.Ковельська,68        …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  

та надання  земельної ділянки в оренду ТОВ «І.К.Ініціатива» 

 в с.Зелена          …… 

 

Про затвердження матеріалів для продажу земельної  

ділянки на   земельних торгах у формі електронного  

аукціону по вул. Щасливій, 18      …… 

 

Про затвердження матеріалів для продажу земельної  



ділянки на земельних торгах у формі електронного  

аукціону в межах Ковельської територіальної  

громади (колишньої Доротищенської сільської ради)   ……. 

 

Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки Управлінню  

капітального будівництва та житлово-комунального  

господарства виконавчого комітету Ковельської  

міської ради         …… 

 

Про  розгляд заяв гр. Дідицького Р.В.     …… 

 

Про заміну сторони договору оренди земельної  

ділянки по вул. Володимирській, 156     …… 

 

Про  переоформлення права користування земельними  

ділянками          …… 

 

Про припинення права постійного користування   

земельною ділянкою по вул. Глібова, 6в     …… 

 

Про  внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2022р.  

№25/26          …… 

 

Про надання дозволу Ковельському КП «Добробут» на  

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки під облаштування кладовища в с.Білин  

Ковельського району Волинської області     …… 

 

Про надання дозволу ВКПП «Агропромтехцентр» на  

проведення інвентаризації земельної ділянки в с.Тойкут  …… 

 

Про надання дозволу на розроблення документації із  

землеустрою щодо поділу земельних ділянок  

по вул. Ярослава Мудрого       …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі на новий  

строк гр. Герасимчуку С.В.       …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договорів  оренди землі на новий  

строк гр. Ковердюку В.О.       …… 

 



Про реалізацію переважного права на укладання  

(поновлення) договору  оренди землі для будівництва  

індивідуального гаража на новий строк гр. Омельчук Н.А.  …… 

 

Про розгляд заяв Товариства з обмеженою відповідальністю 

 «ВДТ-К»          …… 

 

Про дозвіл на  розроблення детального плану території  

реконструкції забудови на вулиці  Драгоманова, 17  

та надання дозволу на  складання проєктів  

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

цільове призначення яких змінюється     …… 

 

Про надання дозволу на  складання проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки на вулиці  

Володимира Кияна         …… 

 

Про надання дозволу ФГ «Поліський колос» на  

закладання багаторічних насаджень  на орендованій  

земельній ділянці та внесення змін умов договору  

оренди землі         …… 

 

Про   дозвіл на  розроблення детального плану  

території  реконструкції забудови на бульварі  

Лесі Українки, 5 в місті Ковелі      …… 

 

Про надання згоди  на безоплатне прийняття у  

власність Ковельської територіальної громади  

майна закладу освіти        …… 

 

Про дозвіл на відкриття кредитної лінії     …… 

 

Про дозвіл на відкриття кредитної лінії     …… 

 

Про дозвіл на відкриття кредитної лінії     …… 

 

Про затвердження Положення про присвоєння звання   

“Почесний громадянин міста Ковеля”     …… 

 

Про перейменування вулиць та провулків на  

території Ковельської територіальної громади    …… 

 

 

 

 



Про надання згоди  на безоплатну передачу майна   …… 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від  

23.12.2021 року №16/24 «Про затвердження  

Програми національно-патріотичного виховання дітей  

та молоді Ковельської  територіальної громади  

на 2022–2024 роки»        …… 

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття майна   …… 

 

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”        …… 

 

Про затвердження договору про співпрацю    …… 

 

Інформація про  роботу управління економічного  

розвитку та торгівлі виконавчого комітету міської ради  ……  

 

Дані про поіменну реєстрацію присутніх  на   

двадцять сьомій  сесії депутатів                                             ......  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Протоколи відкритого поіменного 

голосування — документи                  ......                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
D-R диски 
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

45000, м. Ковель, вул. Незалежності,73, тел. (03352), 61 700, факс 61 702 

E-mail: info@kovelrada.gov.ua 

Код ЄДРПОУ 21735504                                            

                                                

 

ПРОТОКОЛ 

 двадцять  сьомої сесії міської ради  № __ 

 

          

м. Ковель        28 жовтня 2022 року 

    

         Початок: о 10.10 

                                                                                           Перерва: з 12.20 до 14.00 

                        Закінчення: о 14.36 

Всього обрано депутатів – 38 чоловік 

 

Присутні на сесії -29 чол.      

Відсутні - 9 чол. (список додається) 

  

Головуючий на засіданні – міський голова Ігор Чайка. 

 

Секретаріат міської ради: Валентина Приведенець, начальник відділу 

«Секретаріат міської ради»; Андрій Назарчук, заступник начальника 

юридичного відділу виконавчого комітету міської ради; Дмитро Скок, 

начальник відділу програмно-комп'ютерного забезпечення виконавчого комітету 

міської ради.                                       

 

Порядок денний: 

1.Про затвердження порядку денного двадцять сьомої сесії міської ради 

восьмого скликання. 

Доповідає міський голова Ігор Чайка. 

2.Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій 

мешканців Ковельської територіальної громади на  2022 рік. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення виконав-

чого комітету міської ради Софія Сагаль. 

3.Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2021 

року   №16/20  “Про затвердження   програми профілактики правопорушень і 

злочинів на 2022-2024 роки”. 



Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних орга-

нів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської 

ради  Валерій Мацюк. 

4. Про внесення змін до Комплексної місцевої програми захисту населен-

ня і територій Ковельської  міської територіальної громади від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки, затвердже-

ної 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. 

5. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки та розвитку ко-

мунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіа-

льне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області на 2022-

2024 роки. 

Доповідає головний спеціаліст відділу охорони здоров’я виконавчого ко-

мітету міської ради Олена Чушка. 

          6. Про внесення змін в рішення від 23.12.2021 №16/25 «Про затвердження 

Програми розвитку парків міста Ковеля на 2022-2024 роки». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

7. 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 місь-

кої ради Валентина Романчук. 

8. Про звіт постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету і 

фінансів. 

Доповідає голова постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів Олег Уніга. 

9. Питання щодо регулювання земельних відносин: 

1) Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Незалежності, 15. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

2) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою що-

до поділу земельної ділянки по вул. Грушевського, 106. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

3) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою  що-

до поділу земельної ділянки по вул. Відродження, 1Ж. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          4) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) догово-

ру  оренди землі на новий строк гр. Коробці О.В. 



           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          5) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) догово-

ру  оренди землі на новий строк гр. Михальчук Г.С. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          6) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) догово-

ру  оренди землі для городництва на новий строк гр. Данилюку Г.І. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          7) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) догово-

ру  оренди землі для городництва на новий строк гр. Дембицькій Л.І. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          8) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) догово-

ру  оренди землі на новий строк гр. Тихонюку М.В. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

         9) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) догово-

рів  оренди землі на новий строк по вул. Брестській, 2. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

         10) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Бойчуку Олександру 

Петровичу  в с.Тойкут,вул.Шосейна,3. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          11) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Приймачуку Івану 

Олександровичу в с. Зелена. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          12) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Фурман Наталії Павлівни  в с. 

Зелена,урочище «За Тушиком». 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          13) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Печенюк Руслани 

Володимирівни  в с. Зелена. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



14) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Новаку Андрію Володимиро-

вичу в с. Зелена. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

15) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Григоровичу Юрію Григоро-

вичу в с. Зелена. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

16) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Жури Галини Микитівни  в с. 

Зелена. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

17) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Калінчук Раїси Павлівни  в 

с.Городилець, вул.Ковельська,68. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

18)Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення та надання  

земельної ділянки в оренду ТОВ «І.К.Ініціатива» в с.Зелена. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

19)Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   зе-

мельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Щасливій, 18. 

        Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

20)Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на земе-

льних торгах у формі електронного аукціону в межах Ковельської територіаль-

ної громади (колишньої Доротищенської сільської ради). 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

21) Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Управлінню капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської 

ради. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



22) Про надання дозволу ФГ «Поліський колос» на закладання багаторіч-

них насаджень  на орендованій земельній ділянці та внесення змін умов дого-

вору оренди землі. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

23) Про  розгляд заяв гр. Дідицького Р.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

24) Про заміну сторони договору оренди земельної ділянки по вул. Воло-

димирській, 156. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

25) Про  переоформлення права користування земельними ділянками. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

26) Про припинення права постійного користування  земельною ділянкою  

по вул. Глібова, 6в. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

      27) Про  внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2022р. №25/26. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

28) Про надання дозволу Ковельському КП «Добробут» на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під облаштування 

кладовища в с.Білин Ковельського району Волинської області. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

29) Про надання дозволу ВКПП «Агропромтехцентр» на проведення ін-

вентаризації земельної ділянки в с.Тойкут. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

30) Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

щодо поділу земельних ділянок по вул. Ярослава Мудрого. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

31) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) дого-

вору  оренди землі на новий строк гр. Герасимчуку С.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

32) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) дого-

ворів  оренди землі на новий строк гр. Ковердюку В.О. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

33) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) дого-

вору  оренди землі для будівництва індивідуального гаража на новий строк гр. 

Омельчук Н.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

         34) Про розгляд заяв Товариства з обмеженою відповідальністю «ВДТ-К». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

35) Про дозвіл на  розроблення детального плану території реконструкції 

забудови на вулиці  Драгоманова, 17 та надання дозволу на  складання проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок,цільове призначення яких 

змінюється. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

36)Про надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Володимира Кияна. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

10. Питання щодо розроблення містобудівної документації: 

          2) Про   дозвіл на  розроблення детального плану території  реконструкції 

забудови на бульварі Лесі Українки, 5 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

 11. Про надання згоди  на безоплатне прийняття у власність Ковельської 

територіальної громади майна закладу освіти. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

12. Про дозвіл на відкриття кредитної лінії. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

13. Про дозвіл на відкриття кредитної лінії. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

14. Про дозвіл на відкриття кредитної лінії. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

15. Про затвердження Положення про присвоєння звання  “Почесний 

громадянин міста Ковеля”. 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 



16. Про перейменування вулиць та провулків на території Ковельської те-

риторіальної громади. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

17. Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає головний спеціаліст відділу по управлінню майном комуна-

льної власності виконавчого комітету міської ради Наталія Нечаєва. 

18. Інформація про  роботу управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради. 

Інформує начальник управління економічного розвитку та торгівлі вико-

навчого комітету міської ради Юрій Кондратович. 

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року 

№16/24 «Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Ковельської  територіальної громади на 2022–2024 роки».  

Доповідає депутат міської ради Сергій Дружинович. 

20.Про надання згоди на безоплатне прийняття майна. 

Доповідає начальник управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету міської ради Ольга Чайка. 

21. 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. 

22. Про затвердження договору про співпрацю.  

Доповідає секретар міської ради Оксана Багнова. 

23.  Різне. 

   

           Оголошення депутатських звернень, запитів, запитань: 
 

Депутат Галина Стасюк – звернення, адресоване міському голові Ігорю 

Чайці про посилення роботи щодо недопущення проведення пропагандистських 

заходів, викорінення російського впливу на усі сфери життєдіяльності Ковель-

ської громади. 

Фракція «Сила і честь» - звернення, адресоване міському голові Ігорю 

Чайці, про встановлення пільги на сплату земельного податку на земельні діля-

нки спеціальним виховним установам в межах Ковельської громади. 

  

Оголошено перерву на 5 хвилин для проведення засідання постійної комісії з 

питань дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і 

правопорядку, конфлікту інтересів. 

 

/Проведення реєстрації депутатів після перерви/ 



 

     Розгляд питань порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження порядку денного двадцять сьомої сесії міської 

ради восьмого скликання доповів міський голова Ігор Чайка. 

ВИСТУПИЛИ  депутати міської ради: Вадим Ткачук, Петро Оксентюк, 

Світлана Верчук, Олег Уніга, Андрій Мілінчук, начальник відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради Людмила 

Мурай 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти  в цілому, враховуючи  зміни та доповнення. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 27/1 

– додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих 

категорій мешканців Ковельської територіальної громади на  2022 рік доповіла 

начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету мі-

ської ради Софія Сагаль. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/2  

-   додаються/.                           

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

23.12.2021 року   №16/20  “Про затвердження   програми профілактики 

правопорушень і злочинів на 2022-2024 роки”  доповів начальник відділу з 

питань діяльності правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та 

кадрової роботи виконавчого комітету міської ради  Валерій Мацюк. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 27/3   

-   додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 4. 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 доповів 

начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки 

виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 27/4 

-   додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки та 

розвитку комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне 

територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської 

області на 2022-2024 роки доповіла головний спеціаліст відділу охорони 

здоров’я виконавчого комітету міської ради Олена Чушка. 



ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 27/5 

-   додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін в рішення від 23.12.2021 №16/25 «Про 

затвердження Програми розвитку парків міста Ковеля на 2022-2024 роки» 

доповів начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 27/6 

-   додаються/. 
          
СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021р. № 

16/7 “Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2022 рік ” 

доповіла начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради 

Валентина РОМАНЧУК. 

ВИСТУПИЛИ депутати міської ради: Олег Уніга, Сергій Скороход, Андрій 

Миронюк, Ігор Пініс, Микола Печенюк, Галина Стасюк. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти, враховуючи доповнення. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 27/7 

-   додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про звіт постійної комісії міської ради з питань планування, 

бюджету і фінансів доповів голова постійної комісії міської ради з питань 

планування, бюджету і фінансів Олег Уніга. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 27/8 

-   додаються/. 

 

СЛУХАЛИ:9.(9.1). Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Незалежності, 15 доповів начальник 

відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 27/9 -   

додаються/.      

  

СЛУХАЛИ:10.(9.2). Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Грушевського, 106 доповів 

начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради 

Вадим Логвінов. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 27/10 

-   додаються/.       

 



СЛУХАЛИ:11.(9.3). Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки по вул. Відродження, 1Ж доповів 

начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради 

Вадим Логвінов. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/11 

-   додаються/.    

  

СЛУХАЛИ:12.(9.4). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Коробці О.В. доповів 

начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради 

Вадим Логвінов. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/12 

-   додаються/.                  
 

СЛУХАЛИ:13.(9.5). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Михальчук Г.С. 

доповів начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської 

ради Вадим Логвінов. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/13 

-   додаються/.                      

 

СЛУХАЛИ:14.(9.6). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. 

Данилюку Г.І. доповів начальник відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Вадим Логвінов. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/14 

-   додаються/.                                

 

СЛУХАЛИ:15.(9.7). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі для городництва на новий строк гр. 

Дембицькій Л.І. доповів начальник відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради Вадим Логвінов. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/15 

-   додаються/.                                

 

СЛУХАЛИ:16.(9.8). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Тихонюку М.В. 

доповів начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської 

ради Вадим Логвінов.     

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 



/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/16 

-   додаються/.                                

  

СЛУХАЛИ:17.(9.9). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк по вул. Брестській, 2 

доповів начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської 

ради Вадим Логвінов.          

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/17 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 18.(9.10). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. 

Бойчуку Олександру Петровичу  в с.Тойкут,вул.Шосейна,3 доповів начальник 

відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов.             

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/18 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 19.(9.11). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. 

Приймачуку Івану Олександровичу в с. Зелена доповів начальник відділу 

земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/19 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 20.(9.12). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Фурман 

Наталії Павлівни  в с. Зелена,урочище «За Тушиком» доповів начальник відділу 

земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/20 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 21.(9.13). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. 

Печенюк Руслани Володимирівни  в с. Зелена доповів начальник відділу 

земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов.                 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/21 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 22.(9.14). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Новаку 



Андрію Володимировичу в с. Зелена доповів начальник відділу земельних 

ресурсів виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/22 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 23.(9.15). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. 

Григоровичу Юрію Григоровичу в с. Зелена доповів начальник відділу 

земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов.                 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/23 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 24.(9.16). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Жури 

Галини Микитівни  в с. Зелена доповів начальник відділу земельних ресурсів 

виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов.                 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/24 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 25.(9.17). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. 

Калінчук Раїси Павлівни  в с.Городилець, вул.Ковельська,68 доповів начальник 

відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов.                 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/25 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 26.(9.18). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо 

відведення та надання  земельної ділянки в оренду ТОВ «І.К.Ініціатива» в 

с.Зелена доповів начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов.  

ВИСТУПИВ депутат міської ради Валерій Черняков.               

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/26 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 27.(9.19). Про затвердження матеріалів для продажу земельної 

ділянки на   земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. Щасливій, 

18 доповів начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської 

ради Вадим Логвінов.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 



/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/27 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 28.(9.20). Про затвердження матеріалів для продажу земельної 

ділянки на земельних торгах у формі електронного аукціону в межах 

Ковельської територіальної громади (колишньої Доротищенської сільської 

ради) доповів начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/28 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 29.(9.21). Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки Управлінню капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської 

ради доповів начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/29 

-   додаються/.      
  
СЛУХАЛИ: 30.(9.22). Про надання дозволу ФГ «Поліський колос» на 

закладання багаторічних насаджень  на орендованій земельній ділянці та 

внесення змін умов договору оренди землі доповів начальник відділу 

земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов. 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Валерій Черняков, перший заступник 

міського голови Тарас Яковлев, депутат міської ради Микола Печенюк, 

депутат міської ради Валерій Черняков. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  не  прийнято. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  додається/.      
     
СЛУХАЛИ: 31.(9.23). Про  розгляд заяв гр. Дідицького Р.В. доповів начальник 

відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/30 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 32.(9.24). Про заміну сторони договору оренди земельної ділянки 

по вул. Володимирській, 156 доповів начальник відділу земельних ресурсів 

виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/31 

-   додаються/.      

 



СЛУХАЛИ: 33.(9.25). Про  переоформлення права користування земельними 

ділянками доповів начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/32 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 34.(9.26). Про припинення права постійного користування  

земельною ділянкою по вул. Глібова, 6в доповів начальник відділу земельних 

ресурсів виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/33 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 35.(9.27). Про  внесення змін до рішення міської ради від 

30.08.2022р. №25/26 доповів начальник відділу земельних ресурсів виконавчо-

го комітету міської ради Вадим Логвінов.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/34 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 36.(9.28). Про надання дозволу Ковельському КП «Добробут» на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під 

облаштування кладовища в с.Білин Ковельського району Волинської області 

доповів начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської 

ради Вадим Логвінов.                  

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти  в цілому, враховуючи доповнення. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

27/35 -   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 37.(9.29). Про надання дозволу ВКПП «Агропромтехцентр» на 

проведення інвентаризації земельної ділянки в с.Тойкут. доповів начальник 

відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов.    

ВИСТУПИВ депутат міської ради Микола Печенюк.               

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/36 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 38.(9.30). Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою щодо поділу земельних ділянок по вул. Ярослава Мудрого 

доповів начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської 

ради Вадим Логвінов.    

ВИСТУПИВ депутат міської ради Микола Печенюк.               

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 



/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/37 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 39.(9.31). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Герасимчуку С.В. 

доповів начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської 

ради Вадим Логвінов.    

ВИСТУПИЛА депутат міської ради Віра Федосюк.               

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти в цілому, враховуючи зміни. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

27/38 -   додаються/.      

 

 СЛУХАЛИ: 40.(9.32). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк гр. Ковердюку В.О. 

доповів начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської 

ради Вадим Логвінов.                

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/39 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 41.(9.33). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі для будівництва індивідуального гаража 

на новий строк гр. Омельчук Н.А. доповів начальник відділу земельних 

ресурсів виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов.                

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/40 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 42.(9.34). Про розгляд заяв Товариства з обмеженою відповідальні-

стю «ВДТ-К» доповів начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комі-

тету міської ради Вадим Логвінов.   

ВИСТУПИВ депутат міської ради Валерій Черняков.                            

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/41 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 43.(9.35). Про дозвіл на  розроблення детального плану території 

реконструкції забудови на вулиці  Драгоманова, 17 та надання дозволу на  

складання проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок,цільове 

призначення яких змінюється доповів начальник відділу земельних ресурсів 

виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов.                            

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/42 

-   додаються/.      

 



СЛУХАЛИ: 44.(9.36). Про надання дозволу на  складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Володимира Кияна доповів 

начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради 

Вадим Логвінов.                            

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/43 

-   додаються/.      

 

Пропозиція депутата міської ради Вадима Клімука повернутися до голосування за 

проєкт №9.22 «Про надання дозволу ФГ «Поліський колос» на закладання 

багаторічних насаджень  на орендованій земельній ділянці та внесення змін 

умов договору оренди землі» 

/Протокол відкритого поіменного голосування  додається/.      

 

СЛУХАЛИ: 45.(9.22). Про надання дозволу ФГ «Поліський колос» на 

закладання багаторічних насаджень  на орендованій земельній ділянці та 

внесення змін умов договору оренди землі доповів начальник відділу 

земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради Вадим Логвінов. 

ВИСТУПИЛИ депутати міської ради: Галина Стасюк, Валерій Черняков, Ігор 

Пініс, Сергій Скороход. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/44 

-   додаються/.                           

 

СЛУХАЛИ:46.(10.2). Про   дозвіл на  розроблення детального плану території  

реконструкції забудови на бульварі Лесі Українки, 5 в місті Ковелі доповіла 

начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 

міської ради Людмила Мурай. 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/45 

-   додаються/.                         
                                              
СЛУХАЛИ:47.(11). Про надання згоди  на безоплатне прийняття у власність 

Ковельської територіальної громади майна закладу освіти доповів начальник 

управління освіти виконавчого комітету міської ради Віктор Бичковський.  

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/46 

-   додаються/.                    

 

СЛУХАЛИ:48.(12). Про дозвіл на відкриття кредитної лінії доповів начальник 

управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка.  

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/47 

-   додаються/.                    



 

СЛУХАЛИ:49.(13). Про дозвіл на відкриття кредитної лінії доповів начальник 

управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка.  

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/48 

-   додаються/.                    

 

СЛУХАЛИ:50.(14). Про дозвіл на відкриття кредитної лінії доповів начальник 

управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка.  

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/49 

-   додаються/.                    

 

СЛУХАЛИ:51.(15). Про затвердження Положення про присвоєння звання  

“Почесний громадянин міста Ковеля” доповіла начальник сектору 

організаційно-аналітичної роботи відділу загальної та організаційної роботи 

виконавчого комітету міської ради Тетяна Сачук. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  в цілому, враховуючи доповнення. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

27/50 -   додаються/.                                                     

 

СЛУХАЛИ:52.(16). Про перейменування вулиць та провулків на території 

Ковельської територіальної громади доповіла начальник відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради Людмила 

Мурай. 

ВИСТУПИЛИ депутати міської ради: Вадим Ткачук, Галина Стасюк, Віра Фе-

досюк, Ігор Пініс, Віра Федосюк, Галина Стасюк, Валерій Черняков, Андрій 

Мілінчук, Вадим Ткачук, Микола Печенюк, Галина Стасюк, начальник відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради Людмила 

Мурай. 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення  прийнято  за основу. 

/Протокол відкритого поіменного голосування додається/.      

 

Депутати міської ради від фракцій «Сила і честь» та ВО «Свобода» залишили 

пленарне засідання. 

 

Оголошено перерву в роботі сесії до 14.00 години. 

 

/Реєстрація депутатів після перерви/.      

 

Продовження обговорення проєкту рішення «Про перейменування вулиць та 

провулків на території Ковельської територіальної громади». 



ВИСТУПИЛИ депутати міської ради: Світлана Верчук, Андрій Миронюк, 

Сергій Скороход, Тетяна Дружинович, Андрій Миронюк, міський голова Ігор 

Чайка, депутат міської ради Олег Кіндер.                                           

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  в цілому, враховуючи зміни. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

27/51 -   додаються/.                                                     
                                                                            
СЛУХАЛИ:53.(17). Про надання згоди  на безоплатну передачу майна доповіла 

головний спеціаліст відділу по управлінню майном комунальної власності 

виконавчого комітету міської ради Наталія Нечаєва. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

27/52-   додаються/.                                                     

 

СЛУХАЛИ:54.(18). Про  роботу управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради інформував начальник управління 

економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету міської ради Юрій 

Кондратович. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та текст інформації -   

додаються/.                                                     

 

СЛУХАЛИ:55.(19). Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 

року №16/24 «Про затвердження Програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Ковельської  територіальної громади на 2022–2024 

роки» доповів депутат міської ради Сергій Дружинович. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/53 

-   додаються/.                                                     

 

СЛУХАЛИ:56.(20). Про надання згоди на безоплатне прийняття майна доповіла 

начальник управління “Центр надання адміністративних послуг” виконавчого 

комітету міської ради Ольга Чайка. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  в цілому, враховуючи доповнення та редакційні 

правки. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 

27/54 -   додаються/.                                                     

 

СЛУХАЛИ:57.(21). 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” доповів начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи 

виконавчого комітету міської ради  Валерій Мацюк. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 



/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/55 

-   додаються/.                                                     

 

СЛУХАЛИ:58.(22). Про затвердження договору про співпрацю доповіла 

секретар міської ради Оксана Багнова. 

 

Відео звернення мера міста Шамблі (США)                                                          

Брайана  К.МОКА 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 27/56 

-   додаються/.                                                     

 
                                                      
 

СЛУХАЛИ:59.(23). Різне: 

1) Андрій Миронюк – про неявку окремих депутатів міської ради на 

пленарні засідання; 

2) Сергій Скороход- про необхідність придбання додаткової кількості 

громадських біовбиралень; 

3) Олег Кіндер – про надання на наступній сесію міської ради інформації 

щодо підготовки комунального господарства територіальної громади до 

роботи в зимовий період. 

  

 

 

 

 Міський голова                                                                                 Ігор ЧАЙКА 

 

 

Начальник відділу 

«Секретаріат міської ради»             Валентина ПРИВЕДЕНЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С П И С О К 

осіб, запрошених на двадцять шосту сесію міської  ради 

                             
  

Працівники виконавчого комітету міської ради: 

 

Віктор Бичковський - начальник управління освіти виконавчого комітету 

міської ради;  

Юрій Дідковський - начальник відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради; 

Сергій Дудка - начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради;  

Віктор Жигаревич – заступник міського голови; 

Юрій Кондратович - управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого 

комітету міської ради; 

Вадим Логвінов – начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

Наталія Маленицька - заступник міського голови; 

Валерій Мацюк - начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради; 

Людмила Мурай – начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради; 

Андрій Назарчук – заступник начальника юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

Наталія Нечаєва – головний спеціаліст відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради; 

Валентина Романчук – начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

Софія Сагаль - начальник управління соціального захисту населення виконав-

чого комітету міської ради; 

Тетяна САЧУК - начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради; 

 Руслана Семерей - начальник відділу  внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю виконавчого комітету   міської ради; 

Ольга Чайка - начальник управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету міської ради; 

Іван Чуліпа - керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 



Олена Чушка -головний спеціаліст відділу охорони здоров’я виконавчого комі-

тету міської ради; 

Тарас Яковлев – перший заступник міського голови.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Список депутатів міської ради, відсутніх на двадцять сьомій  

                                                сесії міської ради 

                                                                                                  28 жовтня  2022 року 

  

 

№п/п Прізвище, ім'я та по батькові         з якої причини 

1 Александрук Р.М. в зв’язку з відрядженням      

2 Васковець Л.А. в зв’язку з відрядженням       

3 Клімашевська О.М. в зв’язку з відпусткою 

4 Козак О.В. в зв’язку з відрядженням        

5 Мигуля А.Д. в зв’язку з відпусткою 

6 Мигуля О.П. з невідомих причин 

7 Римарчук В.М. в зв’язку з відрядженням        

8 Шворак Р.Г. в зв’язку з відрядженням        

9 Шпіка В.А. служба в ЗСУ    

 

  


