
ПРОТОКОЛ № 

засідання постійної комісії з питань житлово - комунального господарства, 

екології та благоустрою міста, комунального майна, промисловості, 

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

населення 

 

18 травня 2022 року 

 

м. Ковель        Початок о 15:10 

         Закінчення о 16:30 

 

Присутні члени комісії:  АЛЕКСАНДРУК Р., ВАЦЬ М., ПАШКЕВИЧ С.,    

РИМАРЧУК В., СКОРОХОД С., ШВОРАК Р. 

 

Відсутні члени комісії: ДЯКІВ А., ПЕЧЕНЮК  М., ТКАЧУК В. 

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. – секретар міської ради; 

ВАСІНОВИЧ В. – начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради; 

ДІДКОВСЬКИЙ Ю. - начальник відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради; 

ДУДКА С. - начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

КОНДРАТОВИЧ Ю. – начальник управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради; 

КУПТІЙ Г. – начальник юридичного відділу виконавчого комітету міської 

ради; 

МУРАЙ Л. – начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

ЧУЛІПА І. – керуючий справами виконавчого комітету міської ради. 

 

Присутні  на засіданні постійної комісії: депутати міської ради Андрій 

МІЛІНЧУК, Ігор ПІНІС; начальник відділу земельних ресурсів Вадим 

ЛОГВІНОВ; радник міського голови Лариса БЕЛІНСЬКА. 

 

Головуючий на засіданні – заступник голови постійної комісії Сергій 

СКОРОХОД. 

 

Порядок денний: 

 

   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 внесення змін до рішення міської ради  від 28.11.2019р №59/85 

«Про затвердження Програми поводження з безпритульними тваринами в місті 

Ковелі на 2020-2022 роки». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

3.(6). 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. 

4.(7). Про затвердження Програми покращення функціонування Відділу 

надання адміністративних послуг у Волинській області Департаменту надання 

адміністративних послуг на наземному транспорті на 2021-2023 роки  

у новій редакції. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій КОНДРАТОВИЧ. 

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

1) Про дозвіл на  розроблення детального плану території  на вулиці 

Театральній, 6-А в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

2) Про дозвіл на  розроблення детального плану території на вулиці 

Брестській, 21 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

3) Про  затвердження детального плану території по вулиці Сагайдачного, 

9. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

4) Про  затвердження детального плану території розміщення садового 

будинку в садівничому масиві «Дружба». 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

5) Про  затвердження детального плану території розміщення 

індивідуального житлового будинку з торгово-офісними приміщеннями в 

садівничому масиві «Дружба». 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

6) Про  затвердження детального плану території розміщення садових 

будинків та господарських будівель  в садівничому масиві «Дружба». 



Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

7) Про  затвердження детального плану території розміщення  житлового 

будинку, господарських будівель  та споруд в селі Заріччя. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

8) Про  затвердження детального плану території розміщення  житлового 

будинку, господарських будівель  та споруд на вулиці Мартинюка, 25-А в селі 

Колодниця. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

10) Про дозвіл на  розроблення детального плану території на вулиці 

Тараса Шевченка № 26 та № 26-Б  в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

6.(11). Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Ковель 

та архітипів тимчасових споруд. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

7.(13). Про затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги населенню. 

Доповідає головний спеціаліст  відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради Наталія НЕЧАЄВА. 

8.(14). Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає головний спеціаліст  відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради Наталія НЕЧАЄВА. 

         9.(16). Про затвердження  Правил благоустрою територій населених 

пунктів Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

10.(17). Інформація про роботу виконавчого комітету міської ради у 

першому кварталі 2022 року. 

Інформує керуючий справами виконавчого комітету міської ради Іван 

ЧУЛІПА. 

11. Про будівництво, реконструкцію, поточний ремонт доріг. 

Інформує начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

12. Різне. 

 

 



ПРОПОЗИЦІЯ заступника голови постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, екології та благоустрою міста, 

комунального майна, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, 

торговельного та побутового обслуговування населення Сергія СКОРОХОДА 

розпочати роботу постійної комісії. 

Голосували: «за» - 6 «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 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 заступник голови постійної комісії Сергій СКОРОХОД.  

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії затвердити в 

цілому. 

Голосували: «за» - 6 «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії затвердити в цілому. 

 

СЛУХАЛИ: 2.(4). Про внесення змін до рішення міської ради  від 

28.11.2019р №59/85 «Про затвердження Програми поводження з 

безпритульними тваринами в місті Ковелі на 2020-2022 роки». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 3.(6). 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, з оновленим додатком. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

з оновленим додатком. 



СЛУХАЛИ: 4.(7). Про затвердження Програми покращення 

функціонування Відділу надання адміністративних послуг у Волинській області 

Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті на 

2021-2023 роки у новій редакції. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій КОНДРАТОВИЧ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 5.(10.1). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території  на вулиці Театральній, 6-А в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 2. 

Пропозицію  не підтримано. 

ВИРІШИЛИ: на розгляд сесії. 

 

СЛУХАЛИ: 6.(10.2). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території на вулиці Брестській, 21 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 7.(10.3). Про  затвердження детального плану території по 

вулиці Сагайдачного, 9. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 



 СЛУХАЛИ: 8.(10.4). Про затвердження детального плану території 

розміщення садового будинку в садівничому масиві «Дружба». 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 9.(10.5). Про  затвердження детального плану території 

розміщення індивідуального житлового будинку з торгово-офісними 

приміщеннями в садівничому масиві «Дружба». 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 10.(10.6). Про затвердження детального плану території 

розміщення садових будинків та господарських будівель  в садівничому масиві 

«Дружба». 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 11.(10.7). Про затвердження детального плану території 

розміщення  житлового будинку, господарських будівель  та споруд в селі 

Заріччя. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 



СЛУХАЛИ: 12.(10.8). Про  затвердження детального плану території 

розміщення  житлового будинку, господарських будівель  та споруд на вулиці 

Мартинюка, 25-А в селі Колодниця. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 13.(10.10). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території на вулиці Тараса Шевченка № 26 та № 26-Б  в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 14.(11). Про затвердження комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

міста Ковель та архітипів тимчасових споруд. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ВИСТУПИЛИ: Сергій СКОРОХОД, Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: доповнити проєкт рішення пунктом 3 такого змісту: «3.У 

зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану: 

- орендарям земельних ділянок, яким встановлений термін оренди до 31.01.2023 

року з умовою провести реконструкцію тимчасових споруд, змінити умову 

оренди землі та рекомендувати до 31.12.2022 року виготовити паспорти 

прив’язки тимчасових споруд; 

- орендарям земельних ділянок, яким встановлений термін оренди до 29.06.2022 

року без права пролонгації договору оренди землі, змінити умову оренди землі 

та рекомендувати продовжити договори оренди до 31.01.2023 року. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи доповнення. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

враховуючи доповнення. 

 

СЛУХАЛИ: 15.(13). Про затвердження Переліку підприємств, установ, 

організацій, що надають соціально важливі послуги населенню. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: в пункті 11 додатку слова «…Волинської обласної ради» 

вилучити та рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

з редакційною правкою. 

 

СЛУХАЛИ: 16.(14). Про затвердження розпорядження міського голови. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 17.(16). Про затвердження  Правил благоустрою територій 

населених пунктів Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: пункт 38 розділу 2 додатку до проєкту рішення доповнити 

шостим абзацом такого змісту: За потреби надання послуги з вивезення 

великогабаритних відходів, замовлення складається за погодженням сторін, 

згідно з формою, що встановлюється її виконавцем. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи доповнення. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

враховуючи доповнення. 

 

СЛУХАЛИ: 18.(17). Інформація про роботу виконавчого комітету міської 

ради у першому кварталі 2022 року. 

Інформує керуючий справами виконавчого комітету міської ради Іван 



ЧУЛІПА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

 

СЛУХАЛИ: 19.(21). Про затвердження Положення про діяльність 

аукціонної комісії для продажу обʼєктів  малої приватизації, що належить 

Ковельській  територіальній громаді. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про будівництво, реконструкцію, поточний ремонт доріг. 

Інформує начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  заступника голови постійної комісії з питань житлово - 

комунального господарства, екології та благоустрою міста, комунального 

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

побутового обслуговування населення Сергія СКОРОХОДА: завершити 

роботу постійної комісії. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано.  

 

       

 

Заступник голови постійної комісії                                        Сергій СКОРОХОД                                                                   

 

 

Вела протокол  

головний спеціаліст відділу  

«Секретаріат міської ради»                                                  Юлія ПАШКЕВИЧ              


