
ПРОТОКОЛ № 16 

засідання постійної комісії з питань житлово - комунального господарства, 

екології та благоустрою міста, комунального майна, промисловості, 

будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та побутового 

 обслуговування населення 

 

19 жовтня 2022 року 

 

м. Ковель        Початок: о 15:10 

         Закінчення: о 16:40 

 

Присутні члени комісії: Александрук Р., Ваць М., Дяків А., Пашкевич С., 

Печенюк М., Скороход С., Ткачук В., Шворак Р. 

 

Відсутній  Римарчук В.     

 

Запрошені: 

 

Багнова О. – секретар міської ради; 

Бичковський В. – начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

Ваврищук А. – головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради; 

Дідковський Ю. -  начальник відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради; 

Дудка С. - начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

Жигаревич В. - заступник міського голови; 

Кондратович Ю. - начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради;  

Логвінов В. – начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

Маленицька Н. – заступник міського голови; 

Мурай Л. - начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

Нечаєва Н. – головний спеціаліст відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради; 

Приступчук М. - завідувач сектору планування та контролю за забудовою 

міста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської 

ради;  

Чайка О. - начальник управління “Центр надання адміністративних послуг” 

виконавчого комітету міської ради; 

Яковлев Т. – перший заступник міського голови. 

 

Присутні на засіданні депутати міської ради: Мілінчук А., Пініс І., Стасюк Г.  



 

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.(4). 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.(6). Про внесення змін в рішення від 23.12.2021 №16/25 «Про 

затвердження Програми розвитку парків міста Ковеля на 2022-2024 роки». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

 4.(10.1). Про   дозвіл на розроблення детального плану території в селі 

Лапні.  

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

          5.(10.2). Про   дозвіл на розроблення детального плану території 

реконструкції забудови на бульварі Лесі Українки, 5 в місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

 6.(11). Про надання згоди  на безоплатне прийняття у власність 

Ковельської територіальної громади майна закладу освіти. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

7.(16). Про перейменування вулиць та провулків на території Ковельської 

територіальної громади. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

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

Доповідає головний спеціаліст відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради Наталія Нечаєва. 

9.(18). Інформація про роботу управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради. 
Інформує начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій Кондратович. 

10.(20).Про надання згоди на безоплатне прийняття майна.   

Доповідає начальник управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету міської ради Ольга Чайка. 



11.(9.35). Про дозвіл на  розроблення детального плану території 

реконструкції забудови на вулиці  Драгоманова, 17 та надання дозволу на  

складання проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове 

призначення яких змінюється.  

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

12. 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. 

 

 

13. Про  будівництво, реконструкцію та утримання водопровідних мереж 

та каналізаційних систем, артезіанських свердловин, каналізаційних насосних  

станцій , очисних споруд. 

Інформує начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

14. Про звернення депутата міської ради Галини Стасюк щодо 

дотримання правил перевезення на соціальних маршрутах Ковельської ТГ. 

Інформує начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій Кондратович. 

15.Інформація про стан укриттів у закладах освіти територіальної 

громади. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

16.  Різне. 

  
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» - 7,  «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» - 7, «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.(4). 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

          СЛУХАЛИ: 3.(10.1). Про дозвіл на розроблення детального плану 

території  в селі Лапні.  

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія Приступчук. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 0, «проти» - 0, «утрималось» - 7. 

Пропозицію  не підтримано. 

 

           СЛУХАЛИ: 4.(10.2). Про дозвіл на розроблення детального плану 

території реконструкції забудови на бульварі Лесі Українки, 5 в місті Ковелі. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія Приступчук. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання.  

 

          СЛУХАЛИ: 5.(11). Про надання згоди  на безоплатне прийняття у 



власність Ковельської територіальної громади майна закладу освіти. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

На засідання постійної комісії прибув член постійної комісії Роман Шворак. 

 

 СЛУХАЛИ: 6.(16). Про перейменування вулиць та провулків на території 

Ковельської територіальної громади. 

Доповідає завідувач сектору планування та контролю за забудовою міста 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

Марія Приступчук. 

ВИСТУПИЛИ: члени постійної комісії - Руслан Александрук, Сергій 

Скороход, депутати міської ради - Ігор Пініс, Галина Стасюк. 

ПРОПОЗИЦІЯ Руслана Александрука:  не перейменовувати вул. Мічуріна на 

вул. Міхала Вашинського. 

Голосували: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

ПРОПОЗИЦІЯ Сергія Скорохода: не перейменовувати вул. Купріна на вул. 

Миколи Хвильового. 

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало»-1. 

ПРОПОЗИЦІЯ Миколи Печенюка: провулок 40 років Перемоги перейменувати 

на провулок Валерія Гонти. 

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало»-1. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

зі змінами. 

 

СЛУХАЛИ: 7.(17). Про надання згоди на безоплатну передачу майна. 

Доповідає головний спеціаліст відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради Наталія Нечаєва. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію   підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 8.(18). Інформація про роботу управління економічного 

розвитку та торгівлі виконавчого комітету міської ради. 
Інформує начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій Кондратович. 

ВИСТУПИЛИ: член постійної комісії Микола Печенюк, перший заступник 



Тарас Яковлев. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома.  

Голосували: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

 

СЛУХАЛИ: 9.(20). Про надання згоди на безоплатне прийняття майна.  

Доповідає начальник управління “Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету міської ради Ольга Чайка. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання, з редакційними 

правками: 

1) в пункті 1 після слів «…Центр надання адміністративних послуг 

доповнити словами «…виконавчого комітету Ковельської міської ради…». 

Голосували: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію   підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання, з редакційними 

правками. 

 

СЛУХАЛИ: 10.(9.35). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території реконструкції забудови на вулиці  Драгоманова, 17 та надання 

дозволу на  складання проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, цільове призначення яких змінюється.  

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим Логвінов. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

Голосували: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію   підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

 СЛУХАЛИ: 11. 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 

ВИСТУПИЛИ: члени постійної комісії  Микола Печенюк, Сергій Скороход, 

голова комісії Вадим Ткачук.  



ПРОПОЗИЦІЯ члена постійної комісії Миколи Печенюка: провести виїзне 

засідання постійної комісії до наступної сесії міської ради, для подальшого 

прийняття рішення. 

Голосували: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

 

           СЛУХАЛИ: 12.(6). Про внесення змін в рішення від 23.12.2021 №16/25 

«Про затвердження Програми розвитку парків міста Ковеля на 2022-2024 роки». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

  СЛУХАЛИ: 13. Про будівництво, реконструкцію та утримання 

водопровідних мереж та каналізаційних систем, артезіанських свердловин, 

каналізаційних насосних  станцій , очисних споруд. 

Інформує начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

ВИСТУПИЛИ: член постійної комісії Микола Печенюк, перший заступник 

міського голови Тарас Яковлев. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома.  

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосувало»-1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додано до протоколу/. 

 

  СЛУХАЛИ: 14. Про звернення депутата міської ради Галини Стасюк 

щодо дотримання правил перевезення на соціальних маршрутах Ковельської 

ТГ. 

Інформує начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій Кондратович. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома.  

Голосували: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: 15. Інформація про стан укриттів у закладах освіти 

територіальної громади. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 



ВИСТУПИЛИ: член постійної комісії Микола Печенюк, заступник міського 

голови Наталія Маленицька. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома.  

Голосували: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома.  

 

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» - 8, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано.      

 

 

Голова постійної комісії                                                           Вадим ТКАЧУК                                                                                                       

 

Вела протокол  

головний спеціаліст відділу  

«Секретаріат міської ради»                                              Наталія ПОЛІЩУК                  


