
                                                   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 

15 червня 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  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. 

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

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради Людмила ТРОЦЮК. 

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

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради Людмила ТРОЦЮК. 

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

1) Про дозвіл на  розроблення детального плану території розміщення 

мийки самообслуговування легкових автомобілів на вулиці Заводській, 23-Д. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

2)Про дозвіл на  розроблення детального плану території на вулиці 

Центральній, 2А в селі Воля Ковельська.  

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

3) Про дозвіл на  розроблення детального плану території розміщення 

торгового закладу на вулиці Шевченка в селі Колодниця. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

4) Про  затвердження детального плану території розміщення складських 

приміщень на вулиці Брестській, 137. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 



5)Про затвердження детального плану території розміщення 

індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд  на 

вулиці Княгині Ольги (біля житлових будинків №4 та №4-А). 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

6) Про  затвердження детального плану території реконструкції забудови 

на вулиці Незалежності, 69-А. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

7)Про затвердження детального плану території розміщення цеху 

розпилювання деревини за межами населеного пункту села Тойкут.  

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

8)Про дозвіл на  розроблення детального плану території  на вулиці 

Брестській, 137 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

 9) Про дозвіл на  розроблення детального плану території розширення 

кладовища в селі Зелена.  

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

 6.(11). Про дозвіл на списання основних засобів. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

7.(12). Про внесення змін до рішення міської ради від 22.03.2022 № 20/3 

“Про надання пільг з орендної плати за майно комунальної власності”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

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

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

  

9. Різне. 

 

   


