
                                                   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 

17 серпня 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 дозвіл на списання основних засобів. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

3.(7). Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

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

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія ВАСІНОВИЧ. 

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

          4) Про  затвердження детального плану території реконструкції забудови 

на вулиці Грушевського, 100. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

5) Про  затвердження детального плану території розміщення житлового 

будинку, господарських будівель та споруд на вулиці Веселій в селі Доротище. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

6) Про  затвердження детального плану теиторії розміщення торгово-

офісної будівлі на провулку  Володимира Кияна, 9. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

  7) Про внесення змін до рішення   міської ради від 28. 04. 2022  № 21/116  

“Про дозвіл на  розроблення детального плану території по вулиці 

Грушевського, 41 в місті Ковелі”. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

 



8) Про  затвердження детального плану території для розміщення 

індивідуальної житлової забудови по вул. Шевченка в с. Колодниця. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

 6.(13). Про затвердження Правил утримання домашніх тварин у 

населених пунктах Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

7.(14). Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження  

Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ „КОВЕЛЬТЕПЛО“. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА.  

 _________________________________________________________  

 

8. Інформація про будівництво, реконструкцію та утримання котелень, 

теплових мереж і мереж гарячого водопостачання. 

Інформує начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

 

9. Різне. 

 

  


