
 
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

                                                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

11.01.2023                                      м. Ковель                                                        № 7-р 

 

Про скликання тридцятої 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  тридцяту сесію міської ради ..... січня 2023 року о 10.00 

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

питання: 

1)про затвердження порядку денного тридцятої сесії міської ради 

восьмого скликання; 

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»; 

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; 

4)про затвердження  Програми запобігання  та ліквідації наслідків 

підтоплення окремих територій  Ковельської територіальної громади на 2023 

рік; 

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; 

6)про затвердження розпорядження міського голови; 

7)про безоплатне прийняття майна; 

8)про прийняття благодійної допомоги; 

9)питання щодо регулювання земельних відносин; 

10)про  внесення  змін до Програми розробки містобудівної документації 

на забудову територій Ковельської територіальної громади на 2022-2024 роки; 

          11)про затвердження детального плану території розміщення 

багатоквартирних житлових будинків на вулиці Тараса Шевченка № 26 та № 

26-Б  в місті  Ковелі; 

12)про надання дозволу Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на 

відкриття кредитних ліній; 



 

 

 

13)про звернення до Президента України, Ради національної безпеки і 

оборони  України, Кабінету Міністрів України,  Верховної Ради України щодо 

повернення у державну власність енергетичних підприємств; 

14)про затвердження Положення та  тарифів на платні соціальні послуги,  

які надаються територіальним центром соціального  обслуговування (надання 

соціальних послуг) м. Ковеля;   

 15)про затвердження списку присяжних Ковельського міськрайонного 

суду Волинської області;  

16)інформація про стан боротьби із злочинністю, забезпечення 

громадського порядку та виконання програми профілактики правопорушень і 

злочинів за 2022 рік; 

17)інформація про роботу виконавчого комітету міської ради  у 

четвертому кварталі  2022 року; 

18)інформація про роботу відділу програмно-комп’ютерного 

забезпечення  виконавчого комітету міської ради  за  2022 рік; 

19) 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 


