
 
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

                                                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

09.12.2022                                      м. Ковель                                               № 281-р 

 

Про скликання двадцять дев’ятої 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 дев’яту сесію міської ради 21 грудня 2022 року о 

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

внести питання: 

1)Про затвердження порядку денного двадцять дев’ятої сесії міської ради 

восьмого скликання. 

2)Про внесення змін до цільової соціальної програми «Молодь 

Ковельської територіальної громади» на 2022 рік. 

3) Про внесення змін до рішення Ковельської міської ради Волинської 

області від 23.12.2021 року №16/8  «Про затвердження Програми соціального 

захисту окремих категорій мешканців Ковельської територіальної громади на  

2022 рік». 

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

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

5)Про Програму економічного і соціального розвитку Ковельської 

територіальної громади на 2023 рік. 

6) Про внесення змін до Програми з проведення заходів по локалізації та 

ліквідації небезпечного виду рослин - борщівника Сосновського на окремих 

територіях Ковельської територіальної громади на 2022 -2024 роки. 

7) 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. 

8) Про внесення змін до рішення Ковельської міської ради Волинської 

області від 28.07.2022 року №24/4 «Про затвердження Програми соціальної 

підтримки сімей загиблих військовослужбовців, поранених і зниклих безвісти 

осіб, які брали участь в АТО, ООС та захисті Батьківщини від збройної агресії 

Російської Федерації проти України на 2022-2024 роки». 

9) Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12. 2021 № 16/9 

“Про Програму розвитку місцевого самоврядування  у Ковельській 

територіальній громаді на 2022 -2024 роки”. 

 



 

 

 

10) Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності органів 

місцевого самоврядування на 2022-2024  роки.      

11) Про затвердження Програми  покращення матеріально-технічного 

забезпечення військових частин  Збройних сил України та інших військових 

формувань, проведення заходів територіальної оборони, мобілізаційної 

підготовки та мобілізації на 2023 рік. 

12) Про затвердження цільової соціальної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей шкільного віку Ковельської міської територіальної громади  

на 2023 рік. 

13) Про затвердження  Програми надання одноразової  допомоги дітям-

сиротам та  дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-

річного віку  у Ковельській міській територіальній громаді на 2023 рік. 

14) Про затвердження комплексної місцевої програми «Освіта Ковеля – 

простір якості та інновацій» на 2023 рік. 

15) Про затвердження Програми збереження об’єктів культурної 

спадщини Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

16) Про затвердження Програми розвитку культури та мистецтва 

Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

17) Про затвердження цільової соціальної програми «Молодь Ковельської 

територіальної громади» на 2023 рік. 

18) Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Ковельської територіальної громади на 2023 рік.  

19) Про затвердження Програми охорони навколишнього природного 

середовища в Ковельській територіальній громаді на 2023 рік 

20) Про затвердження Програми запобігання загибелі людей на водних 

об’єктах  міста Ковеля на 2023 рік. 

 21) Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій 

мешканців Ковельської міської територіальної громади  на 2023 рік. 

22)Про затвердження Програми поводження з безпритульними тваринами 

в  Ковельській територіальній громаді  на 2023 рік. 

23) Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

24)Про виконання плану роботи міської ради  на 2022 рік та затвердження 

плану роботи  міської ради на 2023 рік. 

25) Про дозвіл на проведення благоустрою території. 

26)Питання щодо регулювання земельних відносин. 

27)Питання щодо розроблення містобудівної документації. 

28)Про затвердження Положення про фінансове управління виконавчого 

комітету Ковельської міської ради. 

29)Про затвердження Положення про відділ охорони здоров’я 

виконавчого комітету Ковельської міської ради в новій редакції. 

30)Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в новій редакції. 

 



 

 

 

31)Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження  

Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ″КОВЕЛЬТЕПЛО″. 

32)Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження 

Статуту КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ”. 

33) Про затвердження розпоряджень міського голови. 

34) Про безоплатну передачу майна. 

35)Інформація про роботу відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради  за 2022 рік. 

36) 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 


