
 
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

                                                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

18.10.2022                                м. Ковель                               № 228-р 

 

Про скликання двадцять сьомої сесії міської ради 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 24 Регламенту Ковельської міської ради восьмого скликання, 

враховуючи рішення міської ради № 66/2 від 23.04.2020 року та №21/137 від 

28.04.2022 року «Про проведення  сесій Ковельської міської ради в закритому 

режимі»: 

 

 1.Скликати  двадцять сьому сесію міської ради  28 жовтня 2022 року о 

10.00 годині в сесійному залі адміністративного будинку рад, на розгляд якої 

внести питання: 

1)Про затвердження порядку денного двадцять сьомої сесії міської ради 

восьмого скликання. 

2)Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій 

мешканців Ковельської територіальної громади на  2022 рік. 

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”. 

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. 

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. 

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

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

7)Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021р. № 16/7 

“Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2022 рік ”. 

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

фінансів. 

9)Питання щодо регулювання земельних відносин. 

10)Питання щодо розроблення містобудівної документації. 

 11)Про надання згоди  на безоплатне прийняття у власність Ковельської 

територіальної громади майна закладу освіти. 

12)Про дозволи на відкриття кредитних ліній. 

  



13)Про затвердження Положення про присвоєння звання  “Почесний 

громадянин міста Ковеля”. 

14)Про перейменування вулиць та провулків на території Ковельської 

територіальної громади. 

15) Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

16)Інформація про  роботу управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради. 
17) Різне. 

  

     2. На сесію запросити заступників міського голови, керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради, начальників відділів та управлінь 

виконавчого комітету міської ради, що забезпечують її роботу.   

         3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря 

міської ради Оксану Багнову. 

 

 

    Міський голова                                                                        Ігор ЧАЙКА 


