
                                                                                                                   

                                                                   

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

26.01.2023                                                    м.Ковель                                    № 30/1 

 

Про затвердження порядку денного тридцятої сесії  

міської ради восьмого скликання 

 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 32 Регламенту Ковельської міської ради VIIІ скликання, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити порядок денний тридцятої сесії міської ради восьмого 

скликання:  

1.Про затвердження порядку денного тридцятої сесії міської ради восьмого 

скликання. 

Доповідає міський голова Ігор Чайка. 

2.(17).Інформація про стан боротьби із злочинністю, забезпечення 

громадського порядку та виконання програми профілактики правопорушень і 

злочинів за 2022 рік. 

Доповідає начальник Ковельського районного управління поліції ГУНП у 

Волинській області Андрій Литвин. 

3.(2).Про внесення змін до рішення Ковельської міської ради від 23.03.2017 

року № 21/4 «Про внесення змін до «Програми соціального захисту окремих 

категорій мешканців міста Ковеля на 2017 рік» . 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

4.(3).Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної 

допомоги на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних 

пам’ятників членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ 

проти України. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

5.(4).Про затвердження  Програми запобігання  та ліквідації наслідків 

підтоплення окремих територій  Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 



6.(5).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. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

7.(6).Про затвердження розпорядження міського голови. 
Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної власності 

виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

8.(7). Про безоплатне прийняття майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної власності 

виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

9.(8.1). Про прийняття благодійної допомоги. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної власності 

виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

10.(9). Питання щодо регулювання земельних відносин: 

1)Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) громадянину Волинчуку Василю 

Леонідовичу. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

2)Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) громадянину Котіку Петру Івановичу. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

3)Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) громадянці Никитюк Ользі Миколаївні. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          4)Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Буркало Ганні Кіндратівні, гр. 

Оксіюк Лідії Кіндратівні. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          5)Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) громадянину Пісоцькому Валерію 

Ананійовичу. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



          6)Про затвердження технічних документацій із землеустрою на земельну 

частку (пай) та виділення  земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) гр. 

Хилюку Миколі Івановичу. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          7)Про  затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ПрАТ «Волиньобленерго», розташованої в с.Воля, Ковельського району. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          8)Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Сороці Михайлу Федоровичу, 

в с. Білин,  Ковельського району. 

           Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

9)Про  скасування рішення Білинської сільської ради. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

         10) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ на вул. Героїв Крут, 22. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

11)Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Лук’янову В.О.  

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

12)Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  та 

безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

/присадибна ділянка/ гр. Тищуку О.М. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов.       

          13)Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

індивідуального садівництва гр. Кальковець А.Г. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          14)Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража  гр. Шимчуку С.В. 

         Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          15)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Войчуку Л.А. 



          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

16)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Коляді О.С. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

17)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Мантик Ю.М. 

          Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

18)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Місюрі В.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

19)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Романчуку М.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

20)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Клімашевському О.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

21)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору 

оренди землі на новий строк гр. Кондратюку М.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

22)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Романюк Н.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

23)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Причепі В.Г. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

24)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк гр. Романчуку А.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

25)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк гр. Шевчук З.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

26)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Данилюку В.Д. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

27)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Микулічу С.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

28)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Мазуру І.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

29)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк гр. Дідицькому Р.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

30)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору 

оренди землі на новий строк гр. Лукашику І.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

31)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору 

оренди землі на новий строк гр. Горбач А.Г. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

32)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Кисляк Л.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

33)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору 

оренди землі на новий строк Обслуговуючому кооперативу «Брестський-

Пасаж». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

34)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк Товариству з додатковою 

відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

35)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк на вул. Незалежності. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

36)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Власюку М.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



37)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору 

оренди землі на новий строк гр. Марчуку С.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

38)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк гр. Степуку Д.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

39)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк ПП «Флорентес». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

40)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Ваніній О.Ф. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

41)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Джус О.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

42)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору   

оренди землі на новий строк гр. Чорпіті  Г.Ф. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

43)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Борейку Р.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

44)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Кравчуку О.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

45) Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договору  оренди землі для городництва на новий строк на вул. Тараса Шевченка, 

109а. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

  46)Про реалізацію переважного права на поновлення договору  земельного 

сервітуту на новий строк гр. Поліщуку П.В. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          47)Про відмову в переважному праві орендаря на укладення договору 

оренди землі на новий строк гр. Пірожику М.І. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

          48)Про надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Семерей Я.О. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

49)Про  внесення змін до рішення міської ради від  27.01.2022р. № 17/72. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

50)Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража гр. 

Федоруку В.В.  

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

51)Про  надання дозволу на  складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража гр. 

Стернічук Г.Ф. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

52)Про надання дозволу на виготовлення  звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки  на вул. Грушевського, 98. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

53)Про  затвердження  проєктів землеустрою щодо відведення  земельних  

ділянок, цільове призначення яких змінюється, на вул. Драгоманова, 17. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

54)Про розгляд звернень Ремонтного житлово-комунального підприємства 

№1. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

55) Про затвердження документації  із землеустрою по вул. Федьковича. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

56)Про  переоформлення права користування земельною ділянкою. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

57)Про припинення права користування земельними ділянками ПТМ 

«Ковельтепло». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

58)Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Федосюк Ользі Климівні. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

59) Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Дацюку Вадиму Віталійовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

60)Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) громадянці Дорощук Ірині Сергіївні. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

61)Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Дорощук Ірині Сергіївні, гр. 

Карасюку Володимиру Сергійовичу, гр.Денисюку Олександру Сергійовичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

62)Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) на земельну частку (пай) громадянину Морозу Олександру 

Івановичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

63)Про затвердження технічних документацій із землеустрою на земельну 

частку (пай) та виділення  земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) гр. 

Музичуку Миколі Михайловичу. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

64)Про розгляд звернення ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ФОМАЛЬГАУТ-ВОЛИНЬ». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

65)Про  внесення змін  до рішення  Ружинської сільської ради від 

21.11.2019 №32/6-1.1. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

66) Про  затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Бобрику Даниїлу Борисовичу в 

с. Зелена, Ковельського району. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

67) Про  визначення переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для продажу права на них на земельних 

торгах. 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

68) Про продаж у приватну власність земельної ділянки гр. Александрову 

А.М. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

69)Про  надання дозволу на  складання проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Товариству з додатковою відповідальністю 

«Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

70)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк гр. Поповичу В.В. 

 Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

71)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору   

оренди землі на новий строк гр. Козлову В.І. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

72)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору 

оренди землі на новий строк гр. Матвєєвій І.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

73)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) договору  

оренди землі на новий строк гр. Рекруту С.А. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

74)Про реалізацію переважного права на укладання (поновлення) 

договорів  оренди землі на новий строк на вул. Брестській, 2, на вул. Леся 

Курбаса. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

75)Про переоформлення права на земельну ділянку ОСББ «Степана 

Бандери 8». 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

 76) Про припинення дії договору оренди землі на вул. Грушевського, 2 у 

м. Ковелі. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

 77)Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону на вул. Тараса Боровця, 9.  

(кадастровий номер 0710400000:12:019:0033). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 



78)Про затвердження матеріалів для продажу земельної ділянки на   

земельних торгах у формі електронного аукціону на вул. Тараса Боровця, 9.  

(кадастровий номер 0710400000:12:019:0034). 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

79)Про формування земельних ділянок по вул. Ярослава Мудрого. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

80)Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд /присадибна ділянка/ гр. Шайнюку Олександру Костянтиновичу, 

розташованої в  с. Воля – Ковельська. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

11.(10). Про  внесення  змін до Програми розробки містобудівної 

документації на забудову територій Ковельської територіальної громади на 

2022-2024 роки. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

       12.(11).Про затвердження детального плану території розміщення 

багатоквартирних житлових будинків на вулиці Тараса Шевченка № 26 та № 26-

Б  в місті  Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

13.(12).Про надання дозволу Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на 

відкриття кредитної лінії. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

14.(13).Про надання дозволу Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на 

відкриття кредитної лінії. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

15.(14).Про звернення до Президента України, Ради національної безпеки 

і оборони  України, Кабінету Міністрів України,  Верховної Ради України щодо 

повернення у державну власність енергетичних підприємств. 

Доповідає депутат міської ради Андрій Миронюк. 

16.(15).Про затвердження Положення та  тарифів на платні соціальні 

послуги,  які надаються територіальним центром соціального  обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Ковеля.   

 Доповідає директор територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Ковеля Світлана Смітюх. 

17.(16).Про затвердження списку присяжних Ковельського 

міськрайонного суду Волинської області.  

Доповідає заступник начальника юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради Андрій Назарчук. 



18.Інформація про роботу виконавчого комітету міської ради  у четвертому 

кварталі  2022 року. 

Інформує керуючий справами виконавчого комітету міської ради Іван 

Чуліпа. 

19.Інформація про роботу відділу програмно-комп’ютерного забезпечення                               

виконавчого комітету міської ради  за  2022 рік. 

Доповідає начальник відділу програмно-комп’ютерного забезпечення                               

виконавчого комітету міської ради  Дмитро Скок. 

20.Про затвердження акта приймання-передачі окремого індивідуально 

визначеного майна в комунальну власність Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету міської ради Ольга Чайка. 

21.Про звернення депутатів Ковельської міської ради Волинської області 

про недостатність фінансування ДНЗ “Ковельський центр професійно-технічної 

освіти”. 

Доповідає міський голова Ігор Чайка. 

22. Різне. 

 

 

Міський голова                                                                                    Ігор ЧАЙКА 


