
                                                   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 

21 вересня 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.(3).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. 

           3.(5). 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. 

4.(7). Про надання дозволу Ковельському УВКГ “Ковельводоканал” на 

отримання овердрафтового кредиту. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

 5.(8).Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження 

Статуту КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО  ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ”. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

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

           4) Про дозвіл на  розроблення детального плану території реконструкції 

забудови на вулиці Смирнова, 1. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

5) Про дозвіл на  внесення змін до детального плану території на вулиці 

Данила Галицького (район житлового будинку №66 на вулиці 

Володимирській). 



Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

7.(12). 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. 

          8.(13). Про надання згоди  на безоплатну передачу майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

9.(14). Про прийняття благодійної допомоги. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

10.(15). Про  внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 

28.01.2021р. № 4/136 “Про затвердження Переліку другого типу об'єктів 

комунальної власності Ковельської територіальної громади, що підлягають 

передачі в оренду без проведення аукціону”. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

11.(16). Про встановлення орендної плати за майно комунальної 

власності. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

 12.(20). Про звіт 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. 

Доповідає голова 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 Вадим Ткачук. 

13.(23) Про погодження інвестиційної програми Ковельського 

комунального підприємства «Добробут». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

 

14. Про звернення депутата Галини Стасюк щодо дотримання правил 

перевезення на соціальних маршрутах Ковельської ТГ. 

Доповідає депутат міської ради Галина Стасюк. 

15. Різне. 

 

  


