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Рішення міської ради: 
 

Про затвердження порядку денного двадцять дев’ятої 

сесії міської ради восьмого скликання      …… 

     

Про внесення змін до цільової соціальної програми  

«Молодь Ковельської територіальної громади» на 2022 рік   ……  

 

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»          …… 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021р.  

№ 16/7 “Про бюджет Ковельської міської територіальної 

громади на 2022 рік ”         …… 

 

Про Програму економічного і соціального розвитку  

Ковельської територіальної громади на 2023 рік    ……  

 

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   …… 

 

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 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»       …… 

 

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”   …… 

 

Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності  

органів місцевого самоврядування на 2022-2024  роки   ……  

 

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      …… 

 

Про затвердження цільової соціальної програми  

оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку  

Ковельської міської територіальної громади  на 2023 рік   …… 

 

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           …… 

 

Про затвердження комплексної місцевої програми  

«Освіта Ковеля – простір якості та інновацій» на 2023 рік   ……  

 

Про затвердження Програми збереження об’єктів культурної  

спадщини Ковельської територіальної громади на 2023 рік   ……  

 

Про затвердження Програми розвитку культури та  

мистецтва Ковельської територіальної громади на 2023 рік   ……  

 

Про затвердження цільової соціальної програми «Молодь  

Ковельської територіальної громади» на 2023 рік    ……  

 

Про затвердження Програми розвитку фізичної культури  

і спорту Ковельської територіальної громади на 2023 рік   ……  

 



Про затвердження Програми охорони навколишнього  

природного середовища в Ковельській територіальній  

громаді на 2023 рік         ……  

 

Про затвердження Програми запобігання загибелі людей  

на водних об’єктах  міста Ковеля на 2023 рік     ……  

 

Про затвердження Програми соціального захисту окремих  

категорій мешканців Ковельської міської територіальної  

громади  на 2023 рік         ……  

 

Про затвердження Програми поводження з безпритульними  

тваринами в  Ковельській територіальній громаді  на 2023 рік  ……  

 

Про бюджет Ковельської міської територіальної громади  

на 2023 рік           ……  

 

Про виконання плану роботи міської ради  на 2022 рік  

та затвердження плану роботи  міської ради на 2023 рік   ……  

 

Про дозвіл на проведення благоустрою території    ……  

 

Про надання дозволу на розроблення документації із  

землеустрою щодо поділу земельної ділянки  МПП  

«Козацька застава»         …… 

 

Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення   

земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється,  

на вул. 40 років Перемоги, 18        …… 

 

Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється,  

по вул. Ярослава Мудрого, 24        …… 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки та  переоформлення права  

користування земельною ділянкою на вул. Грушевського, 106  …… 

 

Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки  

на   земельних торгах у формі електронного аукціону  

по вул. Відродження         ……  

 

Про  переоформлення права користування земельною  

ділянкою на вул. Грушевського, 75       …… 

 



Про переоформлення права користування  земельною  

ділянкою по вул. Володимирській, 124      …… 

 

Про припинення права користування земельною ділянкою 

в с.Білин           ……  

 

Про затвердження протоколів узгоджувальної комісії    ……  

 

Про визнання такими, що втратили  чинність, деяких рішень  ……  

 

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. Кухарук Н.А.   …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення)  

договору  оренди землі на новий строк гр. Яковенку О.О.   …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення)  

договору оренди землі на новий строк гр. Михальчук Г.С.   …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення)  

договорів  оренди землі на новий строк по вул. Незалежності  

(район кафе «Українські страви»)       …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення)  

договору оренди землі для городництва на новий строк  

гр. Семерею П.І.          …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення)  

договору оренди землі для городництва на новий строк  

гр. Жуку В.П.          …… 

 

Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення)  

договорів  оренди землі на новий строк ТОВ «Ковельський  

госпрозрахунковий ринок»        …… 

 

Про дозвіл на розроблення  детального плану території на  

вулиці Центральній, 48 в селі Воля -Ковельська    ……  

 

Про дозвіл на  внесення змін до детального плану території  

на вулиці  Брестській,82        …… 



 

Про  затвердження детального плану території розміщення  

виробничих, складських та торгових будівель на вулиці   

Грушевського, 101-А в місті  Ковелі      ……  

 

Про  затвердження детального плану території реконструкції  

забудови на вулиці Смирнова, 2  в місті  Ковелі     ……  

 

Про  затвердження детального плану території розміщення  

складських приміщень, гаражів та об’єктів дорожнього  

сервісу в селі Воля-Ковельська       ……  

 

Про  затвердження детального плану території реконструкції  

забудови на вулиці Міцкевича в місті  Ковелі      …… 

 

Про затвердження Положення про фінансове управління  

виконавчого комітету Ковельської міської ради    ……  

 

Про затвердження Положення про відділ охорони здоров’я  

виконавчого комітету Ковельської міської ради в новій редакції  ……  

 

Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ,  

МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО  

КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в новій редакції  ……  

 

Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження   

Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

″КОВЕЛЬТЕПЛО″         …… 

 

Про збільшення розміру статутного капіталу та  

затвердження Статуту КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ  

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА  

“КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ”        …… 

 

Про затвердження розпоряджень міського голови    ……  

 

Про безоплатну передачу майна       ……  

 

Про дозвіл на відкриття кредитної лінії      ……  

 

Про внесення змін до Програми фінансової підтримки  

житлового фонду Ковельської територіальної громади  

на 2021-2024 роки         ……  

 

Про запит депутата міської ради Уніги О.В.          …… 



Про запит депутата міської ради Миронюка А.В.    ……      

 

Про запит депутата міської ради Скорохода С.О.    ……      

 

Інформація про роботу відділу містобудування та архітектури  

виконавчого комітету міської ради  за 2022 рік     ……  

 

Дані про поіменну реєстрацію присутніх  на   

двадцять дев’ятій  сесії депутатів                                              ......  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Протоколи відкритого поіменного 

голосування — документи                   ......                                                                                                                                                                                                                                                                             
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КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                  

 

ПРОТОКОЛ 

 двадцять дев’ятої сесії міської ради  № __ 

 

          

м. Ковель        21 грудня 2022 року 

    

         Початок: о 10.00 

                                                                                          Перерва: з 12.06 до 14.25 

                        Закінчення: о 15.02 

Всього обрано депутатів – 38 чоловік 

 

Присутні на сесії -33 чол.      

Відсутні - 5 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 дев’ятої сесії міської ради 

восьмого скликання. 

Доповідає міський голова Ігор Чайка. 

2. Про внесення змін до місцевих програм на 2022 рік: 

1)Про внесення змін до цільової соціальної програми «Молодь Ковельсь-

кої територіальної громади» на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму ви-

конавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

2)Про внесення змін до рішення Ковельської міської ради Волинської об-

ласті від 23.12.2021 року №16/8  «Про затвердження Програми соціального за-



хисту 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 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. 

4.Про Програму економічного і соціального розвитку Ковельської 

територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає перший заступник міського голови Тарас Яковлев. 

5.Про внесення змін до місцевих програм та затвердження місцевих 

програм на 2023 рік: 

1) 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. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

2)Про внесення змін до Програми фінансової підтримки та розвитку ко-

мунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територі-

альне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області на 

2022-2024 роки. 

Доповідає начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія Жолінська. 

3)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». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

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

“Про Програму розвитку місцевого самоврядування  у Ковельській територіа-

льній громаді на 2022 -2024 роки”. 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

Сачук. 

5)Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності органів 

місцевого самоврядування на 2022-2024  роки. 

Доповідає начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю   виконавчого комітету міської ради  Руслана Семерей.         

6.1)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. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи Валерій Мацюк. 

 7)Про затвердження цільової соціальної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей шкільного віку Ковельської міської територіальної громади  

на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської ра-

ди Віктор Бичковський. 

8)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. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської ра-

ди Віктор Бичковський. 

9)Про затвердження комплексної місцевої програми «Освіта Ковеля – 

простір якості та інновацій» на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської ра-

ди Віктор Бичковський. 

10) Про затвердження Програми збереження об’єктів культурної спадщи-

ни Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму ви-

конавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

11)Про затвердження Програми розвитку культури та мистецтва Ковель-

ської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму ви-

конавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

12)Про затвердження цільової соціальної програми «Молодь Ковельської 

територіальної громади» на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму ви-

конавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

13)Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Ко-

вельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму ви-

конавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

14)Про затвердження Програми охорони навколишнього природного се-

редовища в Ковельській територіальній громаді на 2023 рік 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

15)Про затвердження Програми запобігання загибелі людей на водних 

об’єктах  міста Ковеля на 2023 рік. 

 Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

16)Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій 

мешканців Ковельської міської територіальної громади  на 2023 рік. 



Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

17)Про затвердження Програми поводження з безпритульними тваринами 

в  Ковельській територіальній громаді  на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

6.Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету місь-

кої ради Валентина Романчук. 

7.Про виконання плану роботи міської ради  на 2022 рік та затвердження 

плану роботи  міської ради на 2023 рік. 

Доповідає секретар міської ради Оксана Багнова. 

8.Про дозвіл на проведення благоустрою території. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

9. Питання щодо регулювання земельних відносин: 

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

до поділу земельної ділянки  МПП «Козацька застава». 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

2) Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення  земельних 

ділянок, цільове призначення яких змінюється, на вул. 40 років Перемоги, 18. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

3)Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, по вул. Ярослава Мудрого, 24. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          4) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки та  переоформлення права користування земельною ділян-

кою на вул. Грушевського, 106. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

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

льних торгах у формі електронного аукціону по вул. Відродження. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          6)Про  переоформлення права користування земельною ділянкою на вул. 

Грушевського, 75. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



          7)Про переоформлення права користування  земельною ділянкою по вул. 

Володимирській, 124. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          8) Про припинення права користування земельною ділянкою в с.Білин. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

         9) Про затвердження протоколів узгоджувальної комісії. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

         10) Про визнання такими, що втратили  чинність, деяких рішень. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

11)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. 

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

ру  оренди землі на новий строк гр. Кухарук Н.А. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов.       

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

ру  оренди землі на новий строк гр. Яковенку О.О. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

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

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

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

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

рів  оренди землі на новий строк по вул. Незалежності (район кафе «Українські 

страви»). 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

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

ру оренди землі для городництва на новий строк гр. Семерею П.І. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

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

ру оренди землі для городництва на новий строк гр. Жуку В.П. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



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

ворів  оренди землі на новий строк ТОВ «Ковельський госпрозрахунковий ри-

нок». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

10. Питання щодо розроблення містобудівної документації: 

1)Про дозвіл на розроблення  детального плану території на вулиці 

Центральній, 48 в селі Воля -Ковельська. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

          2)Про дозвіл на  внесення змін до детального плану території на вулиці  

Брестській,82. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

          3) Про  затвердження детального плану території розміщення виробничих, 

складських та торгових будівель на вулиці  Грушевського, 101-А в місті  Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

          4)Про  затвердження детального плану території реконструкції забудови 

на вулиці Смирнова, 2  в місті  Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

         5)Про  затвердження детального плану території розміщення складських 

приміщень, гаражів та об’єктів дорожнього сервісу в селі Воля-Ковельська. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

         6)Про  затвердження детального плану території реконструкції забудови 

на вулиці Міцкевича в місті  Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

11.Про затвердження Положення про фінансове управління виконавчого 

комітету Ковельської міської ради. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету місь-

кої ради Валентина Романчук. 

12.Про затвердження Положення про відділ охорони здоров’я виконав-

чого комітету Ковельської міської ради в новій редакції. 

Доповідає начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету мі-

ської ради Лідія Жолінська. 

13.Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МО-

ЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ в новій редакції. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму ви-

конавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  



14.Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження  Стату-

ту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ″КОВЕЛЬТЕПЛО″. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

15.Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження Статуту 

КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ”. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

16.Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

17.Про безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку виконавчого коміте-

ту міської ради Людмила Троцюк. 

18.Про роботу відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради  за 2022 рік. 

Інформує начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

19.Про дозвіл на відкриття кредитної лінії 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

20.Про внесення змін до Програми фінансової підтримки житлового фонду 

Ковельської територіальної громади на 2021-2024 роки. 

Доповідає голова депутатської фракції «СЛУГА НАРОДУ» Вадим Клі-

мук. 

21. Різне. 

 

            Оголошення депутатських звернень, запитів, запитань: 
 

Депутат Олег Уніга – запит, адресований міському голові Ігорю Чайці, 

про перегляд рішення виконавчого комітету міської ради та недопущення під-

няття тарифів для населення. (Запит підтримано. Рішення міської ради  №29/59 

та протокол відкритого поіменного голосування додаються/. 

Депутат Олег Уніга – звернення, адресоване міському голові Ігорю Чайці 

про вирішення проблеми з електропостачанням у сервісному центрі МВС у 

м.Ковелі. 

Депутат Вадим Клімук – звернення, адресоване міському голові Ігорю 

Чайці, про виготовлення ПКД по облаштуванню пішохідної доріжки, ремонту 

захисного паркану та ремонту мосту через річку Воронка в с.Воля Ковельська. 

Депутат Андрій Миронюк – запит, адресований міському голові Ігорю 

Чайці, про направлення звернення до Президента України, Ради національної 

безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України,  Верховної Ради Украї-

ни щодо повернення у державну власність енергетичних підприємств. 



(Запит підтримано. Рішення міської ради  №29/60 та протокол відкритого поі-

менного голосування додаються/ 

Депутат Сергій Скороход – запит, адресований міському голові Ігорю 

Чайці, про передбачення коштів в бюджеті 2023 року для виготовлення ПКД для 

проведення робіт по водовідведенню та капітального ремонту прибудинкової 

території по вул. Мечникова, 2. (Запит підтримано. Рішення міської ради  

№29/61 та протокол відкритого поіменного голосування додаються/ 

Депутат Андрій Мілінчук – звернення, адресоване міському голові Ігорю 

Чайці, про  вжиття заходів щодо утримання доріг та пішохідних доріжок в зи-

мовий період. 

 

     Розгляд питань порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження порядку денного двадцять дев’ятої сесії 

міської ради восьмого скликання доповів міський голова Ігор Чайка. 

ВИСТУПИЛИ  депутати міської ради:  Олег Уніга, Андрій Мілінчук. 

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

/Протоколи відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/1 

– додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 2.(2.1) Про внесення змін до цільової соціальної програми «Молодь 

Ковельської територіальної громади» на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму ви-

конавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради №  29/2 

-   додаються/. 

 

СЛУХАЛИ: 3.(2.2). 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». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення виконав-

чого комітету міської ради Софія Сагаль. 

ВИСТУПИЛА депутат міської ради Віра Федосюк. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти, враховуючи, доповнення. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування та рішення міської ради №  29/3 

-   додаються/. 
         
СЛУХАЛИ:  4.(3). 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти, враховуючи доповнення. 



/Протоколи відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/4 

-   додаються/. 
     
СЛУХАЛИ: 5.(4). Про Програму економічного і соціального розвитку 

Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає перший заступник міського голови Тарас Яковлев. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/5 -   

додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 6.(5.1). 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. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

ВИСТУПИВ депутат міської ради Олег Кіндер. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/6 -   

додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 7.(5.2). 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. 

Доповідає начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія Жолінська. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/7 -   

додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 8.(5.3). 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». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/8 -   

додаються/.    

  

СЛУХАЛИ: 9.(5.4). 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”. 



Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

Сачук. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/9 -   

додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 10.(5.5). Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності 

органів місцевого самоврядування на 2022-2024  роки. 

Доповідає начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю   виконавчого комітету міської ради  Руслана Семерей.         

ВИСТУПИВ депутат міської ради Андрій Миронюк. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому з редакційними правками. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування та рішення міської ради  

№ 29/10 -   додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 11.(5.6.1). 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. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи Валерій Мацюк.         

ВИСТУПИЛА депутат міської ради Віра Федосюк. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому з редакційними правками. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/11 

-   додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 12.(5.7). Про затвердження цільової соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку Ковельської міської 

територіальної громади  на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської ра-

ди Віктор Бичковський.         

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/12 

-   додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 13.(5.8). Про затвердження цільової соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку Ковельської міської 

територіальної громади  на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської ра-

ди Віктор Бичковський.         

ВИСТУПИЛА депутат міської ради Віра Федосюк. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому з редакційною правкою в 

додатку. 



/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/13 

-   додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 14.(5.9). Про затвердження комплексної місцевої програми «Освіта 

Ковеля – простір якості та інновацій» на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської ра-

ди Віктор Бичковський. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/14 

-   додаються/.    
           
СЛУХАЛИ: 15.(5.10). Про затвердження Програми збереження об’єктів 

культурної спадщини Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму ви-

конавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/15 

-   додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 16.(5.11). Про затвердження Програми розвитку культури та 

мистецтва Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму ви-

конавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти в цілому, враховуючи зміни. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування та рішення міської ради  

№ 29/16 -   додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 17.(5.12). Про затвердження цільової соціальної програми «Молодь 

Ковельської територіальної громади» на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму ви-

конавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.    

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/17 

-   додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 18.(5.13). Про затвердження Програми розвитку фізичної культури 

і спорту Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму ви-

конавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля. 

ВИСТУПИЛА депутат міської ради Віра Федосюк.     

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти  в цілому зі змінами. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування та рішення міської ради  

№ 29/18 -   додаються/.    

 



СЛУХАЛИ: 19.(5.14). Про затвердження Програми охорони навколишнього 

природного середовища в Ковельській територіальній громаді на 2023 рік 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти  за основу і в  цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/19 

-   додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 20.(5.15). Про затвердження Програми запобігання загибелі людей 

на водних об’єктах  міста Ковеля на 2023 рік. 

 Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти  за основу і в  цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/20 

-   додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 21.(5.16). Про затвердження Програми соціального захисту 

окремих категорій мешканців Ковельської міської територіальної громади  на 

2023 рік. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти  за основу і в  цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/21 

-   додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 22.(5.17). Про затвердження Програми поводження з 

безпритульними тваринами в  Ковельській територіальній громаді  на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

ВИСТУПИЛИ депутати міської ради: Вадим Клімук, Олег Кіндер, Валерій 

Черняков, Ігор Пініс, Микола Печенюк, Галина Стасюк, Віра Федосюк, пер-

ший заступник міського голови Тарас Яковлев. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти, враховуючи доповнення та редакційні правки. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування та рішення міської ради  

№ 29/22 -   додаються/.    

 

ПРОПОЗИЦІЯ депутата міської ради Олега Кіндера: вирішити питання  

придбання автомобіля («Мінівен»,фургон) для відлову безпритульних тварин в 

2023 році. 

 

СЛУХАЛИ: 23.(6). Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 

2023 рік. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету місь-

кої ради Валентина Романчук. 



ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти  за основу і в  цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради № 29/23 

-   додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 24.(7). Про виконання плану роботи міської ради  на 2022 рік та 

затвердження плану роботи  міської ради на 2023 рік. 

Доповідає секретар міської ради Оксана Багнова. 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти  в  цілому, враховуючи доповнення. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування та рішення міської ради  

№ 29/24 -   додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 25.(8). Про дозвіл на проведення благоустрою території. 

Доповідає 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 № 29/25 

-   додаються/.    

 

СЛУХАЛИ: 26.(9.1). Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки  МПП «Козацька застава». 

Доповідає 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 № 29/26 

-   додаються/.      

/Депутат міської ради Микола Печенюк не брав участі в голосуванні із-за 

конфлікту інтересів/. 

  

СЛУХАЛИ: 27.(9.2). Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється, на вул. 40 років 

Перемоги, 18. 

Доповідає 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 № 29/27 

-   додаються/.       

 

СЛУХАЛИ: 28.(9.3). Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, по вул. Ярослава 

Мудрого, 24. 

Доповідає 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 № 29/28 

-   додаються/.                  



 

СЛУХАЛИ:29.(9.4). Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та  переоформлення права користування 

земельною ділянкою на вул. Грушевського, 106. 

Доповідає 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 № 29/29 

-   додаються/.               
 

СЛУХАЛИ: 30.(9.5). Про затвердження матеріалів для продажу земельної 

ділянки на   земельних торгах у формі електронного аукціону по вул. 

Відродження. 

Доповідає 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 № 29/30 

-   додаються/.                      

 

СЛУХАЛИ: 31.(9.6). Про  переоформлення права користування земельною 

ділянкою на вул. Грушевського, 75. 

Доповідає 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 № 29/31 

-   додаються/.                                

 

СЛУХАЛИ: 32.(9.7). Про переоформлення права користування  земельною 

ділянкою по вул. Володимирській, 124. 

Доповідає 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 № 29/32 

-   додаються/.                                

 

СЛУХАЛИ: 33.(9.8). Про припинення права користування земельною ділянкою 

в с.Білин.  

Доповідає 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 № 29/33 

-   додаються/.                                

 

СЛУХАЛИ:34.(9.9). Про затвердження протоколів узгоджувальної комісії. 



Доповідає 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 № 29/34 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ:35.(9.10). Про визнання такими, що втратили  чинність, деяких 

рішень. 

Доповідає 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 № 29/35 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 36.(9.11). Про реалізацію переважного права на укладання 

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

Доповідає 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 № 29/36 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 37.(9.12). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Кухарук Н.А. 

Доповідає 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 № 29/37 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 38.(9.13). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договору  оренди землі на новий строк гр. Яковенку О.О. 

Доповідає 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 № 29/38 

-   додаються/.      

  

СЛУХАЛИ: 39.(9.14). Про реалізацію переважного права на укладання 

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

Доповідає 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 № 29/39 

-   додаються/.      



 

СЛУХАЛИ: 40.(9.15). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк по вул. Незалежності 

(район кафе «Українські страви»). 

Доповідає 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 № 29/40 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 41.(9.16). Про реалізацію переважного права на укладання 

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

Семерею П.І. 

          Доповідає 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 № 29/41 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 42.(9.17). Про реалізацію переважного права на укладання 

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

В.П. 

          Доповідає 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 № 29/42 

-   додаються/.      

 

СЛУХАЛИ: 43.(9.18). Про реалізацію переважного права на укладання 

(поновлення) договорів  оренди землі на новий строк ТОВ «Ковельський 

госпрозрахунковий ринок». 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

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

Стасюк, директор ТОВ «Ковельський госпрозрахунковий ринок» Петро Соро-

ка, депутати міської ради Сергій Скороход, Микола Печенюк, Людмила Вас-

ковець. 

 

Оголошено перерву на 5 хвилин на вимогу голови фракції «Слуга народу» Ва-

дима Клімука.  

Перерву в роботі сесії продовжено до закінчення повітряної тривоги, врахо-

вуючи обідню перерву. 

 



/Після перерви/ 

/Перереєстрація депутатів/ 

Продовження розгляду питання № 9.18. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення   прийняти в цілому, враховуючи зміни. 

/Протоколи відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради  

№ 29/43 -   додаються/.  

 

ПРОПОЗИЦІЯ депутата міської ради Валерія Чернякова: розглянути 

можливість створення Комунального ринку в м. Ковелі.           

 

СЛУХАЛИ:44.(10.1). Про дозвіл на розроблення  детального плану території на 

вулиці Центральній, 48 в селі Воля -Ковельська. 

Доповідає 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 № 29/44-   

додаються/.          

                

СЛУХАЛИ:45.(10.2). Про дозвіл на  внесення змін до детального плану 

території на вулиці  Брестській,82. 

Доповідає 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 № 29/45 

-   додаються/.                

 

СЛУХАЛИ: 46.(10.3). Про  затвердження детального плану території 

розміщення виробничих, складських та торгових будівель на вулиці  

Грушевського, 101-А в місті  Ковелі. 

Доповідає 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 № 29/46 

-   додаються/.                

 

СЛУХАЛИ: 47.(10.4). Про  затвердження детального плану території 

реконструкції забудови на вулиці Смирнова, 2  в місті  Ковелі. 

Доповідає 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 № 29/47 

-   додаються/.                

 



СЛУХАЛИ: 48.(10.5). Про  затвердження детального плану території 

розміщення складських приміщень, гаражів та об’єктів дорожнього сервісу в 

селі Воля-Ковельська. 

Доповідає 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 № 29/48 

-   додаються/.                

 

СЛУХАЛИ: 49.(10.6). Про затвердження детального плану території 

реконструкції забудови на вулиці Міцкевича в місті  Ковелі. 

Доповідає 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 № 29/49 

-   додаються/.                

 

СЛУХАЛИ: 50.(11). Про затвердження Положення про фінансове управління 

виконавчого комітету Ковельської міської ради. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету місь-

кої ради Валентина Романчук. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому з редакційною правкою. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради  № 29/50 

-   додаються/.                
              
СЛУХАЛИ: 51.(12). Про затвердження Положення про відділ охорони 

здоров’я виконавчого комітету Ковельської міської ради в новій редакції. 

Доповідає начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету мі-

ської ради Лідія Жолінська. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 29/51 

-   додаються/.                          

 

СЛУХАЛИ:52.(13). Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в новій редакції. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму ви-

конавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти  за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та рішення міської ради № 29/52 

-   додаються/.                                                 
                                         
СЛУХАЛИ: 53.(14). Про збільшення розміру статутного капіталу та 

затвердження  Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

″КОВЕЛЬТЕПЛО″. 



Доповідає 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 № 29/53 

-   додаються/.        
             
СЛУХАЛИ:54.(15). Про збільшення розміру статутного капіталу та 

затвердження Статуту КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ”. 

Доповідає 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  № 29/54 

-   додаються/.                
 

СЛУХАЛИ: 55.(16). Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної влас-

ності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради  № 29/55 

-   додаються/.                

 

СЛУХАЛИ: 56.(17). Про безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку виконавчого коміте-

ту міської ради Людмила Троцюк. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради  № 29/56 

-   додаються/.                

 

СЛУХАЛИ: 57.(18). Інформація про роботу відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської ради  за 2022 рік. 

Інформує начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

/Протокол відкритого поіменного голосування  та текст інформації -   

додаються/.                                                                                                       

              

СЛУХАЛИ: 58.(19). Про дозвіл на відкриття кредитної лінії 

Доповідає 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  № 29/57 

-   додаються/.                

               



СЛУХАЛИ: 59.(20). Про внесення змін до Програми фінансової підтримки 

житлового фонду Ковельської територіальної громади на 2021-2024 роки. 

Доповідає голова депутатської фракції «СЛУГА НАРОДУ» Вадим Клі-

мук. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  прийняти за основу і в цілому з редакційною правкою. 

/Протокол відкритого поіменного голосування та рішення міської ради  № 29/58 

-   додаються/.                

 

СЛУХАЛИ: 60.(21).РІЗНЕ: 

 

ВИСТУПИЛИ депутати міської ради: Світлана Верчук, Тетяна Середюк,  

Андрій Мигуля, Олег Кіндер, Сергій Скороход, Віра Федосюк, Андрій 

Миронюк, Наталія Сеник, міський голова Ігор Чайка. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Ігор ЧАЙКА 

 

 

 

Начальник відділу 

«Секретаріат міської ради»           Валентина ПРИВЕДЕНЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С П И С О К 

осіб, запрошених на двадцять дев’яту сесію міської  ради 

                             
  

Працівники виконавчого комітету міської ради: 
 

Віктор Бичковський – начальник управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

Вікторія Васінович – начальник відділу по управлінню майном виконавчого 

комітету міської ради; 

Юрій Дідковський - начальник 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; 

Вадим Логвінов - начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

Наталія Маленицька - заступник міського голови; 

Людмила Мурай – начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради; 

Валерій Мацюк - начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради;  

Андрій Назарчук – заступник начальника юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

Валентина Романчук - начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

Софія Сагаль - начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого 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; 

Людмила Троцюк - начальник відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету міської ради;  

Іван Чуліпа – керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 

Тарас Яковлев – перший заступник міського голови.   

 

 



                  Список депутатів міської ради, відсутніх на двадцять дев’ятій  

                                                сесії міської ради 

                                                                                                  21 грудня  2022 року 

  

 

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

1 Дружинович С.О. служба в ЗСУ    

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

3 Мигуля О.П. в зв’язку з відрядженням        

4 Семенюк П.Т. в зв’язку з хворобою 

5 Шпіка В.А. служба в ЗСУ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  


