
ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, 

депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту 

інтересів 

 

27 січня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок о 09:45 

          Закінчення о 09.55  

 

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

 

Запрошені: 

 

БАГНОВА ОКСАНА ЛЕОНТІЇВНА - секретар міської ради. 

КОШАРУК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ – представник від фракції 

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» 

 

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. (21). Про звернення до Верховної Ради України щодо необхідності 

посилення боротьби з колаборантами. 

Доповідає  заступник голови фракції «СЛУГА НАРОДУ» Андрій 

МІЛІНЧУК. 

3. (22). Про вжиття термінових заходів по стабілізації цін на продукти 

харчування та зупинення інфляції в Україні. 

Доповідає  голова фракції ВО «Батьківщина» Віра ФЕДОСЮК. 

4. (23). Щодо створення системи національного спротиву. 

Доповідає представник від фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ»  Сергій КОШАРУК. 

 

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 взяти за основу. 

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

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: включити до порядку денного доопрацьований проєкт 

рішення  №17«Про звернення Ковельської міської ради щодо об’єднання 

зусиль заради збереження демократії». 

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

Пропозицію підтримано. 

 

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. (21). Про звернення до Верховної Ради України щодо 

необхідності посилення боротьби з колаборантами. 

         Доповідає  заступник голови фракції «СЛУГА НАРОДУ» Андрій 

МІЛІНЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити  проєкт рішення з даного питання з 

редакційними правками. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ:  рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити  проєкт рішення з даного питання з 

редакційними правками . 

 

СЛУХАЛИ: 3.(22). Про вжиття термінових заходів по стабілізації цін на 

продукти харчування та зупинення інфляції в Україні. 

          Доповідає  голова фракції ВО «Батьківщина» Віра ФЕДОСЮК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт  рішення з даного питання з 

редакційними правками. 

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

Пропозицію  підтримано. 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт  рішення з даного питання з 

редакційними правками. 

 

СЛУХАЛИ: 4.(23). Щодо створення системи національного спротиву. 

         Доповідає представник від фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» 

депутат обласної ради Сергій КОШАРУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт  рішення з даного питання з 

редакційними правками. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт  рішення з даного питання з 

редакційними правками. 

 

СЛУХАЛИ: 5.(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 проєкт  рішення з даного 

питання в оновленій редакції. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт  рішення з даного 

питання в оновленій редакції. 

 

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           


