
                                                   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 

20 квітня 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.(6).Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства Ковельської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

          3.(7).Про затвердження Програми відшкодування різниці між розміром 

встановлених тарифів на теплову енергію, на послуги з постачання теплової 

енергії і постачання гарячої води для потреб населення та розміром фактично 

застосованих тарифів підприємству теплових мереж «Ковельтепло» на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

4.(8). Про погодження інвестиційної програми підприємства теплових 

мереж „Ковельтепло”. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

 5. (10.16). Про   дозвіл на  розроблення детального плану території на 

вулиці Лепкого в місті Ковелі (район житлового будинку № 6-А).  

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

6.(10.17). Про дозвіл на внесення змін до детального плану території 

розміщення індивідуальної житлової забудови в районі вулиці Воля в місті 

Ковелі Волинської області.  
Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

7.(20).Про затвердження розпорядження міського голови. 

  



Доповідає головний спеціаліст  відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради Наталія НЕЧАЄВА. 

8.(23). Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження 

Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  "ДОБРОБУТ". 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

 9.(24). 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. 

        10.(25). Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2019 року № 

59/81 «Про затвердження Програми організації рятування людей на водних 

об’єктах міста Ковеля на 2020-2022 роки». 

Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

11.(26). Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності 

виконавчого комітету міської ради Людмила ТРОЦЮК. 

          12. Різне. 


