
                                           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 

16 листопада 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. 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.(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. 

11.(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. 

12.(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. 

13.(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. 

14.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. 

15. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


