
ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, 

депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту 

інтересів 

 

24 січня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок о 10:00 

          Закінчення о 10.45  

 

Присутні: МІЛІНЧУК А.,  СЕРЕДЮК Т., СТАСЮК  Г., ФЕДОСЮК В. 

 

Запрошені: 

БАГНОВА ОКСАНА ЛЕОНТІЇВНА - секретар міської ради; 

РОМАНЮК АНТОНІНА ЗАХАРІВНА – заступник начальника відділу з 

питань діяльності правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та 

кадрової роботи виконавчого комітету міської ради; 

САГАЛЬ СОФІЯ АНАТОЛІВНА – начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради; 

ЧАЙКА ОЛЬГА АНДРІЇВНА – начальник управління «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету міської ради. 

 

ПРИСУТНІЙ на засіданні Сергій КОШАРУК. 

 

Головуючий на засіданні — голова постійної комісії  Андрій МІЛІНЧУК. 
 

1. Про порядок денний  засідання постійної комісії з питань 

дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і 

правопорядку, конфлікту інтересів. 

Доповідає голова постійної комісії Андрій МІЛІНЧУК. 

2.(3). Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2016 року 

№11/35 «Про затвердження Порядку надання разової матеріальної допомоги 

особам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні сили 

України». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

3.(5). Про внесення доповнення до рішення міської ради від 25.11.2021 

року     №15/93 «Про затвердження плану підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2022 рік». 

Доповідає секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

 4.(9). Про   затвердження переліку адміністративних послуг. 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 



5.(10). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через територіальний підрозділ управління «Центр надання 

адміністративних послуг». 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

6.(11). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалене робоче місце управління «Центр надання 

адміністративних послуг» у селі Білин (Білинський старостинський округ). 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

7.(12). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалене робоче місце управління «Центр надання 

адміністративних послуг» у селі Зелена (Зеленський старостинський округ). 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

8.(13). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалене робоче місце управління «Центр надання 

адміністративних послуг» у селі Ружин ( Ружинський  старостинський 

округ). 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

9.(14). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалене робоче місце управління «Центр надання 

адміністративних послуг» у селі  Заріччя ( Тойкутський старостинський 

округ). 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

10.(15). Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 

№2/36 “Про затвердження структури,  загальної чисельності апарату 

управління міської ради та її виконавчих органів”. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи Валерій МАЦЮК.  

11.(16). Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 року 

№5/110 «Про затвердження Положення про старосту Ковельської 

територіальної громади». 

Доповідає секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

12.(17).Про звернення Ковельської міської ради щодо об’єднання 

зусиль заради збереження демократії. 

Доповідає представник від фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ»  Сергій КОШАРУК. 

13.(18).Про звернення Ковельської міської ради щодо 

неприпустимості набрання чинності закону «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № ВР 5600). 



Доповідає представник від фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ»  Сергій КОШАРУК. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії Андрія МІЛІНЧУКА розпочати 

роботу  постійної комісії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про порядок денний засідання постійної комісії міської ради 

з питань дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, 

законності і правопорядку, конфлікту інтересів. 

 Доповідає голова постійної комісії Андрій МІЛІНЧУК. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 

питань дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, 

законності і правопорядку, конфлікту інтересів затвердити в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” -4, “проти”-0, “утрималось”-0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 

питань дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, 

законності і правопорядку, конфлікту інтересів затвердити в цілому. 

 

СЛУХАЛИ: 2.(3). Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2016 

року №11/35 «Про затвердження Порядку надання разової матеріальної 

допомоги особам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні 

сили України». 

     Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити  проєкт рішення з даного 

питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ:  рекомендувати сесії затвердити  проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ:3.(5). Про внесення доповнення до рішення міської ради від 

25.11.2021 року     №15/93 «Про затвердження плану підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік». 

     Доповідає секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

 



ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з редакційною правкою в додатку. (В графі Відповідальний 

зазначити управління капітального будівництва та житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ:  рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з редакційною правкою в додатку. (В графі Відповідальний 

зазначити управління капітального будівництва та житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради). 

 

СЛУХАЛИ:4.(9). Про   затвердження переліку адміністративних послуг. 

     Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ:5.(10). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через територіальний підрозділ управління «Центр надання 

адміністративних послуг». 

      Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з редакційною правкою в підпункті 1 пункту 1. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з редакційною правкою в підпункті 1 пункту 1. 

 

СЛУХАЛИ:6.(11). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалене робоче місце управління «Центр надання 

адміністративних послуг» у селі Білин (Білинський старостинський округ). 

      Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 



Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ:  рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ:7.(12). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалене робоче місце управління «Центр надання 

адміністративних послуг» у селі Зелена (Зеленський старостинський округ). 

      Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ:  рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ:8.(13). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалене робоче місце управління «Центр надання 

адміністративних послуг» у селі Ружин ( Ружинський  старостинський 

округ). 

     Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ:  рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ:9.(14). Про   затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через віддалене робоче місце управління «Центр надання 

адміністративних послуг» у селі  Заріччя ( Тойкутський старостинський 

округ). 

     Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з редакційною правкою в підпункті 1 пункту  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з редакційною правкою в підпункті 1 пункту 1.  



  

СЛУХАЛИ:10.(15). Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.12.2020 №2/36 “Про затвердження структури,  загальної чисельності 

апарату управління міської ради та її виконавчих органів”. 

       Доповідає заступник начальника відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи 

Антоніна РОМАНЮК. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ:  рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ:11.(16). Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.02.2021 року №5/110 «Про затвердження Положення про старосту 

Ковельської територіальної громади». 

      Доповідає секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: взяти даний проєкт рішення за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії доповнити проєкт рішення пунктом 8.5 

такого змісту: 8.5.Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою 

роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів – у 

визначений радою термін» та змінити нумерацію наступних пунктів. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи зміни та доповнення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи зміни та доповнення. 

 

СЛУХАЛИ:12.(17). Про звернення Ковельської міської ради щодо 

об’єднання зусиль заради збереження демократії. 

      Доповідає представник від фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», 

депутат обласної ради Сергій КОШАРУК. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проект рішення з даного 

питання з редакційними правками: 



1) в абзаці 1 додатку друге речення вилучити, а перше речення доповнити 

словами  «…замовивши справу проти Петра Порошенка»; 

2) в рядку 1 абзацу 2 додатку слова «…доводимо до вашого відома…» 

змінити на «…нагадуємо Вам…»; 

3) в рядку 1 абзацу 3 додатку слова «Нагадуємо, що…» та «непрофесійної…» 

вилучити. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проект рішення з даного 

питання з редакційними правками. 

 

СЛУХАЛИ:13.(18). Про звернення Ковельської міської ради щодо 

неприпустимості набрання чинності закону «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № ВР 5600). 

Доповідає представник від фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», 

депутат обласної ради Сергій КОШАРУК. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ:  рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії Андрія МІЛІНЧУКА завершити 

роботу постійної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію   підтримано.  

 

 

Голова постійної комісії                                                   Андрій  МІЛІНЧУК 

 
 

Секретар постійної комісії                                             Тетяна СЕРЕДЮК           


