
ПРОТОКОЛ № 15 

засідання постійної комісії з питань житлово - комунального господарства, 

екології та благоустрою міста, комунального майна, промисловості, 

будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та побутового 

 обслуговування населення 

 

29 вересня 2022 року 

 

м. Ковель        Початок: о 09:40 

         Закінчення: о 09:45 

 

Присутні члени комісії:  АЛЕКСАНДРУК Р., ВАЦЬ М., ДЯКІВ А.,  

ПАШКЕВИЧ С., СКОРОХОД С.,   ТКАЧУК В.,  

 

Відсутні члени комісії:  ПЕЧЕНЮК М., РИМАРЧУК В., ШВОРАК Р. 

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. – секретар міської ради; 

ДУДКА С. - начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

ЯКОВЛЕВ Т. – перший заступник міського голови. 

 

 

Присутній на засіданні:  Петровський Г.А. -  голова кооперативу «КОВЕЛЬ-

ВІДРОДЖЕННЯ». 

 

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. Про безоплатну передачу зовнішніх електромереж. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

 

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» - 6,  «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. 

 

          На засідання постійної комісії прибув член комісії Микола Ваць. 

 

                    СЛУХАЛИ: 2. Про безоплатну передачу зовнішніх електромереж. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

ВИСТУПИЛИ: члени постійної комісії Альбіна Дяків, Станіслав Пашкевич, 

Сергій Скороход, перший заступник міського голови Тарас Яковлев. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

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

Пропозицію підтримано.      

 

 

Голова постійної комісії                                                           Вадим ТКАЧУК                                                                                                       

 

Вела протокол  

головний спеціаліст відділу  

«Секретаріат міської ради»                                              Наталія ПОЛІЩУК                  


