
                                                   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 липня 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. Про внесення змін до Програми комплексного озеленення та розвитку 

парків Ковельської територіальної громади на 2022-2024 роки «Зелене місто». 

 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 головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради Оксана КОЗАКЕВИЧ. 

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

          1) Про дозвіл на  внесення змін до детального плану території кварталу 

індивідуальної житлової забудови в районі вулиць Церковна-Макаренка-Князя 

Романа-Холмська-М. Левицького в м. Ковелі.  

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

          2)Про дозвіл на внесення змін до детального плану території розміщення 

кварталу житлової забудови на вулиці Володимира Кияна  в місті  Ковелі. 
Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

          3)Про дозвіл на розроблення детального плану території реконструкції 

забудови на вулиці Смирнова, 2 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

4)Про дозвіл на внесення змін до детального плану території 

реконструкції забудови на вулиці Театральній, 13 в місті Ковелі. 



Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

5)Про затвердження детального плану території розміщення 

автомобільної стоянки на вулиці Варшавській. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

6)Про затвердження змін до детального плану території розташування 

кварталу індивідуальної житлової забудови в районі вулиці Волі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

7) Про затвердження детального плану території реконструкції забудови 

на вулиці Кривенького, 35. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

8) Про затвердження детального плану території реконструкції забудови 

на вулиці Театральній, 23. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

9)Про дозвіл на розроблення детального плану території розміщення 

багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими об’єктами 

громадського призначення на бульварі Лесі Українки (район готелю «Лісова 

пісня»). 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

10) Про дозвіл на  розроблення детального плану території на території  

Ковельської територіальної громади за межами села Городилець. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

          5.(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. 

6.(23). Про внесення змін до рішення  міської ради від 22.04.2021р. № 

8/144  «Про реорганізацію комунальних підприємств шляхом приєднання». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово- 

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

 _____________________________________________________________  

 

7. Інформація про будівництво, реконструкцію та утримання зливових і 

водовідвідних канав. 



Інформує начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

 

8. Різне. 

 

  


