
ПРОТОКОЛ № 18 

засідання постійної комісії з питань житлово - комунального господарства, 

екології та благоустрою міста, комунального майна, промисловості, 

будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та побутового 

 обслуговування населення 

 

16 листопада 2022 року 

 

м. Ковель        Початок: о 15:05 

         Закінчення: о 16:15 

 

Присутні члени постійної комісії: Александрук Р., Ваць М., Дяків А., Печенюк 

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

 

Відсутній член постійної комісії  Пашкевич С. 

 

Запрошені: 

 

Багнова О.- секретар міської ради; 

Ваврищук А. – головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради; 

Васінович В. - начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради; 

Дудка С. - начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

Жигаревич В. - заступник міського голови; 

Дідковський Ю. -  начальник відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради; 

Іваненко Н. - начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради; 

Кондратович Ю. - начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради;  

Мурай Л. - начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради. 

Семерей Р. – начальник відділу  внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю виконавчого комітету міської ради; 

Солов’янчук В. – начальник Ремонтного житлово- комунального підприємства 

№1. 

 

Присутні на засіданні:  Пініс І. – депутат міської ради, Кравчук А. - лікар 

ветеринарної медицини – адміністратор Ковельського КП «Добробут». 

 

 

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 внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 р. №16/6 

«Про Програму економічного і соціального розвитку Ковельської 

територіальної громади на 2022 рік». 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій Кондратович. 

3.Про погодження інвестиційної програми Ремонтного житлово-

комунального підприємства №1. 

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 на вулиці  

Вальсроде, 6. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

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

Луцькій, 19. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

          6.(10.3). Про дозвіл на  розроблення детального плану території в 

садівничому  масиві «Калина». 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

         7.(16). Про дозвіл на списання основних засобів. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

8.(17). Про  безоплатне прийняття майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

9.(18). 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. 

10.(19).Інформація про роботу відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради. 

           Інформує начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 



11.(20). Інформація про роботу відділу обліку, розподілу та приватизації 

житла виконавчого комітету міської ради. 

Інформує начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради Ніна Іваненко. 

12.(23).Інформація про виконання плану основних заходів цивільного 

захисту в Ковельській територіальній громаді у 2022 році. 

   Інформує начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

13.(24). Інформація про впорядкування розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності, тимчасових конструкцій та 

елементів благоустрою на території міста Ковель. 

Інформує начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

14.(25). Інформація про переведення житлових приміщень у нежитлові 

під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у 

житлові в місті Ковелі. 

Інформує начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

15.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. 

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» - 5,  «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 взяти за основу. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

 

ПРОПОЗИЦЯ начальника відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрія Дідковського: включити до 

порядку денного, як невідкладний, проєкт рішення № 27 «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». 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ начальника відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмили Мурай: зняти з розгляду порядку денного 

питання № 15 «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»), в зв’язку з неподанням розробником ескізної пропозиції плану 

забудови згідно проєкту рішення. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

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, зі 

змінами та доповненнями. 

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, зі 

змінами та доповненнями. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 

р. №16/6 «Про Програму економічного і соціального розвитку Ковельської 

територіальної громади на 2022 рік». 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій Кондратович. 



ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

Прибули на засідання  члени постійної комісії: Альбіна Дяків, Микола 

Печенюк, Роман Шворак. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про погодження інвестиційної програми Ремонтного 

житлово-комунального підприємства №1. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Руслан Александрук, Сергій Скороход, 

депутат міської ради Ігор Пініс. 

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: 4.(10.1). Про дозвіл на розроблення  детального плану 

території на вулиці  Вальсроде, 6. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання.  

 

          СЛУХАЛИ: 5.(10.2). Про дозвіл на розроблення  детального плану 

території на вулиці  Луцькій, 19. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

           СЛУХАЛИ: 6.(10.3). Про дозвіл на  розроблення детального плану 

території в садівничому  масиві «Калина». 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 



ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

          СЛУХАЛИ:  7.(16). Про дозвіл на списання основних засобів. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

ВИСТУПИЛИ: голова постійної комісії Вадим Ткачук, члени постійної комісії: 

Микола Печенюк, Сергій Скороход, Роман Шворак. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

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

Пропозицію   підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

СЛУХАЛИ: 8.(17). Про  безоплатне прийняття майна. 

Доповідає начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 

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: 9.(18). 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. 

ВИСТУПИЛА  Аліна Кравчук - лікар ветеринарної медицини – адміністратор 

Ковельського КП «Добробут». 

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: 10.(19).Інформація про роботу відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради. 

           Інформує начальник відділу по управлінню майном комунальної 

власності виконавчого комітету міської ради Вікторія Васінович. 



ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

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

Пропозицію   підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

 

СЛУХАЛИ: 11.(20). Інформація про роботу відділу обліку, розподілу та 

приватизації житла виконавчого комітету міської ради. 

Інформує начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради Ніна Іваненко. 

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: 12.(23).Інформація про виконання плану основних заходів 

цивільного захисту в Ковельській територіальній громаді у 2022 році. 

   Інформує начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій Дідковський. 

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: 13.(24). Інформація про впорядкування розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, тимчасових 

конструкцій та елементів благоустрою на території міста Ковель. 

Інформує начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Руслан Александрук, Микола 

Печенюк,  Сергій Скороход, Роман Шворак, депутат міської ради Ігор Пініс. 

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:  14.(25). Інформація про переведення житлових приміщень у 

нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових 

приміщень у житлові в місті Ковелі. 

Інформує начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Руслан Александрук, Микола 

Печенюк,  Сергій Скороход, Роман Шворак. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

 

СЛУХАЛИ: 15.(27). Про внесення змін до рішення міської ради  від 

28.11.2019р №59/85 «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 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. 

 

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                  


