
                                                   ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

екології та благоустрою міста, комунального майна, промисловості, 

будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та побутового обслуговування 

населення 

16 лютого 2022 року 

 15.00 год.                                                                                             Сесійний зал           

   1. Про порядок денний засідання постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, екології та благоустрою міста, комунального 

майна, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та 

побутового обслуговування населення. 

      Доповідає голова постійної комісії Вадим ТКАЧУК. 

2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Ковельської міської територіальної громади на 2021 рік за 2021 рік. 

 Доповідає перший заступник міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ. 

3.(4). Про внесення змін до Програми охорони навколишнього 

природного середовища в Ковельській територіальній громаді на 2019 -2022 

роки. 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

4.(5). Про внесення змін до місцевої програми підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі “Власний дім на 2022 рік”. 

Доповідає начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради Ніна ІВАНЕНКО. 

5(6). Про внесення змін до місцевої  цільової програми “Житло для 

молоді на 2022 рік”. 

Доповідає начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради Ніна ІВАНЕНКО. 

6.(10). Питання щодо розроблення містобудівної документації: 

1) Про затвердження детального плану території розміщення зблокованих 

садибних будинків по вулиці Веселій. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

2) Про затвердження детального плану території розміщення 

автозаправної станції по вулиці Варшавській, 21. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

3) Про затвердження детального плану території розміщення 

адміністративно-побутової та складської будівель по вулиці Грушевського,75-

В. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 



4) Про затвердження детального плану території розміщення торгово-

офісних та складських будівель по вулиці Ярослава Мудрого, 44-А та 48. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

5) Про  затвердження детального плану території розміщення садового 

будинку в садівничому масиві «Урожай». 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

6) Про затвердження детального плану території по вулиці Театральній, 

20. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

7) Про дозвіл на розроблення детального плану території по вулиці  

Володимира Кияна, 9 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

8) Про дозвіл на розроблення детального плану території по вулиці 

Грушевського, 101-А. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

9) Про дозвіл на  розроблення детального плану території по вулиці 

Центральній, 19 в селі Воля Ковельська. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

10) Про дозвіл на розроблення детального плану території розміщення 

складських приміщень, гаражів, об’єктів дорожнього сервісу та паливно-

заправного пункту в селі Воля Ковельська. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

11) Про дозвіл на розроблення детального плану території по вулиці 

Міцкевича (район житлових будинків №1 та №3). 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

12) Про дозвіл на розроблення детального плану території розміщення 

об’єктів дорожнього сервісу в межах Ковельської територіальної громади (на 

території колишньої Білинської сільської ради). 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

13) Про дозвіл на внесення змін до детального плану території по вулиці 

Варшавській, 24. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

14) Про дозвіл на розроблення детального плану території по вулиці 

Грушевського, 41 в місті Ковелі. 



Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

          7.(11). Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2019 № 54/3. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

8.(12). Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на 

території Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

9.(13). Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

10.(14). Про  внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2021р. № 

15/94 “Про затвердження переліку об’єктів  комунальної власності Ковельської 

територіальної громади, що підлягають приватизації в 2022 році”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

11.(17). Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження 

Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ „КОВЕЛЬТЕПЛО“. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

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

відкриття кредитної лінії. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

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

отримання овердрафтового кредиту. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

14.(20).Про списання з балансу багатоквартирного будинку. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

15.(22). Про звіт першого заступника міського голови Тараса Яковлева 

про виконану роботу у 2021 році. 

Доповідає перший заступник міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ. 

16.(23). Про звіт заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Наталії Маленицької про виконану роботу у 2021 році 

Доповідає заступник міського голови Наталія МАЛЕНИЦЬКА 

17.(24).Про звіт заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Віктора Жигаревича про виконану роботу у 2021 році 

Доповідає заступник міського голови Віктор ЖИГАРЕВИЧ. 



        18. Інформація про виконання Програми покращення функціонування 

Поліського міжрегіонального Управління Укртрансбезпеки (Волинська 

область) на 2021-2023 роки за 2021 рік. 

          Інформує начальник управління економічного розвитку та торгівлі Юрій 

КОНДРАТОВИЧ. 

         19. Інформація по виконанню Програми фінансової підтримки житлового 

фонду Ковельської територіальної громади на 2021-2024 роки. 

Інформує заступник начальника управління капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

20. Різне. 

 


