
                                                   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 

19 січня  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.(4). Про дозвіл на списання основних засобів.  

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

3.(6). Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 

25.02.2021 № 5/114 «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

житлового фонду Ковельської територіальної громади на 2021-2024 роки» (зі 

змінами від 24.06.2021 № 9/11 та від 28.10.2021 № 14/174). 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій КОНДРАТОВИЧ. 

 4.(8.1). Про   дозвіл на  розроблення детального плану території по вул.   

Театральній, 23 в м. Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

5.(8.2). 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. 

6.(8.3). Про   дозвіл на  внесення змін до детального плану території по 

вул.  Сагайдачного, 8  в м. Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

7.(8.4). Про  затвердження детального плану території розміщення  

житлового будинку, господарських будівель  та споруд в селі Зелена. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

8.(8.5). Про  затвердження змін до детального плану території розміщення 

садибної житлової забудови в районі вулиць 1-гоТравня – Володимирська – 

Княгині Ольги. 



Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

9.(8.6). Про затвердження детального плану території розміщення  

житлових будинків по вулиці Ковельській, 93-А та 93-В  в селі Городилець. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

10.(8.7). Про  затвердження детального плану території розміщення 

магазину та автостоянки по вулиці  Варшавській. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

11.(8.8). Про  затвердження детального плану території розміщення 

гаражів по вулиці  Варшавській (район гаражного кооперативу «Промінь»). 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

12.(8.9). Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку 

території Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

 


