
ПРОТОКОЛ № 12 

засідання постійної комісії з питань житлово - комунального господарства, 

екології та благоустрою міста, комунального майна, промисловості, 

будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та побутового 

 обслуговування населення 

 

28 липня 2022 року 

 

м. Ковель        Початок: о 09:45 

         Закінчення: о 09:55 

 

Присутні члени комісії:  ДЯКІВ А., ПЕЧЕНЮК  М., СКОРОХОД С.,   ТКАЧУК 

В., ШВОРАК Р. 

 

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

РИМАРЧУК В.     

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. – секретар міської ради; 

КОГРУШЕВА Т. - головний спеціаліст управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради; 

САЧУК Т. - начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради. 

 

Головуючий на засіданні – голова постійної комісії Вадим ТКАЧУК. 

 

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.(19). Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ковеля» 

(посмертно). 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

3.(26). Про залучення гранту від Північної екологічної фінансової 

корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проєкту «Реконструкція 

двоповерхової адміністративної будівлі та учбово-побутового корпусу під 

багатоквартирні житлові будинки на вулиці Драгоманова, 17 в місті Ковелі 

Волинської області». 

Доповідає головний спеціаліст управління економічного розвитку та 

торгівлі Тетяна КОГРУШЕВА. 



ПРОПОЗИЦІЯ 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 Вадима ТКАЧУКА розпочати роботу 

постійної комісії. 

Голосували: «за» - 5,  «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 голова постійної комісії Вадим ТКАЧУК.  

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання 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 затвердити в цілому. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання 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 затвердити в цілому. 

 

          СЛУХАЛИ: 2.(19). Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Ковеля» (посмертно). 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання враховуючи доповнення, а саме, доповнити проєкт рішення словами 

«Богдану Петру Володимировичу – загинув 6 липня 2022 року біля села 

Берестове Бахмутського району Донецької області». 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

враховуючи доповнення, а саме, доповнити проєкт рішення словами «Богдану 

Петру Володимировичу – загинув 6 липня 2022 року біля села Берестове 

Бахмутського району Донецької області». 

 

 СЛУХАЛИ: 3.(26). Про залучення гранту від Північної екологічної 

фінансової корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проєкту 

«Реконструкція двоповерхової адміністративної будівлі та учбово-побутового 

корпусу під багатоквартирні житлові будинки на вулиці Драгоманова, 17 в місті 

Ковелі Волинської області». 



Доповідає головний спеціаліст управління економічного розвитку та 

торгівлі Тетяна КОГРУШЕВА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  голови постійної комісії з питань житлово - комунального 

господарства, екології та благоустрою міста, комунального майна, 

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

обслуговування населення Вадима ТКАЧУКА: завершити роботу постійної 

комісії. 

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

Пропозицію підтримано.      

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                           Вадим ТКАЧУК                                                                                                       

 

Вела протокол  

головний спеціаліст відділу  

«Секретаріат міської ради»                                              Наталія ПОЛІЩУК                  


