
ПРОТОКОЛ № __ 

засідання постійної комісії з питань  

дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і 

правопорядку, конфлікту інтересів 

 

21 квітня 2022 року 

 

 

м. Ковель        Початок: о 15.05 

         Закінчення: о 15.55 

 

 

Присутні члени комісії: МІЛІНЧУК А., СЕРЕДЮК Т., СТАСЮК Г., 

ФЕДОСЮК В. 

 

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. - секретар міської ради; 

ВАВРИЩУК А. – головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

ДУДКА С. - начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

МАЦЮК В. - начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської 

ради. 

 

Головуючий на засіданні – голова постійної комісії Андрій МІЛІНЧУК. 

 

 

Порядок денний: 

 

          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 і доповнень до рішення міської ради від 

23.12.2021 № 16/19 “Про затвердження  програми  мобілізаційної підготовки, 

мобілізації   та приписки і  призову юнаків на строкову військову службу на 

2022-2024 роки”. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради Валерій МАЦЮК. 

3.(4).Про затвердження рішення виконавчого комітету Ковельської 

міської ради. 



Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради Валерій МАЦЮК.       

4.(23). Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження 

Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  "ДОБРОБУТ". 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

 5.(24).Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження 

Статуту КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ” 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

6.Про експортний висновок постійної комісії міської ради з питань 

дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і 

правопорядку, конфлікту інтересів щодо регуляторного впливу проєкту 

регуляторного акту – рішення Ковельської міської ради «Про затвердження 

Правил утримання домашніх тварин у населених пунктах Ковельської 

територіальної громади». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

7.Різне. 

 

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 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 взяти за основу.   

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

Пропозицію  підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: включити до порядку денного, як невідкладний проєкт 

рішення №  32 «Про  проведення  сесій Ковельської міської ради в закритому 

режимі».  

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

Пропозицію  підтримано. 



ПРОПОЗИЦІЯ включити до порядку денного, як невідкладний проєкт 

рішення № 30  Про внесення  змін до рішення міської ради  від 29.07.2021 

року № 10/12 «Про призначення відповідальних осіб за вчинення 

нотаріальних дій».  

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

Пропозицію  підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: включити до порядку денного, як невідкладний проєкт 

рішення №  31 «Про внесення  змін до рішення міської ради  від 29.07.2021 

року № 10/11 «Про призначення відповідальних осіб за вчинення дій з 

державної реєстрації актів цивільного стану».  

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

Пропозицію  підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії з питань 

дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і 

правопорядку, конфлікту інтересів затвердити в цілому, враховуючи 

доповнення.  

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії з питань 

дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і 

правопорядку, конфлікту інтересів прийняти в цілому, враховуючи  

доповнення.  

 

СЛУХАЛИ: 2.(3). Про внесення змін і доповнень до рішення міської 

ради від 23.12.2021 № 16/19 “Про затвердження  програми  мобілізаційної 

підготовки, мобілізації   та приписки і  призову юнаків на строкову військову 

службу на 2022-2024 роки”. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради Валерій МАЦЮК. 

ВИСТУПИЛА член постійної комісії Віра ФЕДОСЮК. 

ПРОПОЗИЦІЯ члена постійної комісії Віра ФЕДОСЮК: пункт 1 проєкту 

рішення викласти в редакції: 

    1. Внести зміни і доповнення до рішення Ковельської міської ради від 

23.12.2021  № 16/19 “Про затвердження міської програми  мобілізаційної 

підготовки, мобілізації   та приписки і  призову юнаків на строкову військову 

службу на 2022-2024 роки”, а саме: 

         1) в пункті 2 рішення слова “... в загальному обсязі 300 тис.грн.(... 2022 

рік-100,0 тис.грн.)   замінити на “... в загальному обсязі 7 200 тис.грн.(... 2022 

рік-7 000 тис.грн.); 

          2) пункт 4 в Паспорті програми доповнити словами “ ... та інші військові 

частини Збройних сил України”; 

        3) в пункті 7  Паспорту програми суму “300 тис.грн., в т.ч.: 2022 рік-100,0 



тис.грн.” замінити на “7 200 тис.грн., в т.ч.:  2022 рік- 7 000 тис.грн.”; 

     4) розділ 6 “Напрями діяльності та заходи Програми” викласти в такій 

редакції: 
        

  

№ 
 Завдання                   Перелік заходів 

Етапи виконання програми 

і обсяги коштів 

2022 рік 
2023 

рік 
2024 рік 

1 

Матеріально-технічне 

забезпечення військових 

частин,    інших 

формувань та 

фінансування заходів 

територіальної оборони  

громади 

Придбання засобів захисту, зв’язку,   

речового майна, іншого військового 

спорядження і майна, паливно-

мастильних і будівельних 

матеріалів,обладнання, інструментів 

і запасних частин до техніки, 

комп'ютерної техніки, 

канцелярських товарів, оплата 

енергоносіїв, транспортних і  

побутово-комунальних послуг та 

послуг з організації харчування, 

ремонту та інші послуги, 

придбання транспортних засобів 

                      

6640000    

     

30000    
    30000    

2 

Мобілізаційна підготовка 

і мобілізація людських і 

транспортних ресурсів 

Оплата транспортних послуг 5000 5000 5000 

3 

Проведення оповіщення, 

доставка повісток військо- 

возобов'язаним 

Придбання  паливо-
мастильних матеріалів, оплата 
транспортних послуг 

1000 1000 1000 

4 
Доставка документів 

нормованого забезпечення 

Придбання паливо-мастильних 
матеріалів, оплата транспортних 
послуг 

1000 1000 1000 

5 

      Підготовка ЗПУ до 

до роботи в особливий період 

 

Придбання канцтоварів і орг. 
техніки, агрегату  автономного 
забезпечення електроенергією, 
забезпечення спеціальним 
телефон- 
ним  зв’язком, поточний ремонт 

3000 3000 3000 

6 

Забезпечення роботи 

призовної комісії, 

доставка призовників до 

Волинського ОТЦК 

м. Луцьк. 

Придбання поштово-канцелярських 
та інших товарів, оплата 
транспортних послуг, 
обслуговування оргтехніки, 
популяризація військової служби 

50000 50000 50000 



7 

Організація поховання 

військовозобовязаних, 

які загинули в ході 

воєнних (бойових) дій 

Оплата послуг, пов'язаних з 
похованням 300000   

Всього:                                                                   7000000 100000 100000 

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

Пропозицію  підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання в оновленій редакцій за №3.1. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання в оновленій редакцій за №3.1. 

 

СЛУХАЛИ: 3.(4).Про затвердження рішення виконавчого комітету 

Ковельської міської ради. 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради Валерій МАЦЮК.       

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Андрій МІЛІНЧУК, Галина 

СТАСЮК, Віра ФЕДОСЮК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії зняти з розгляду порядку денного проєкт 

рішення з даного питання. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії зняти з розгляду порядку денного проєкт 

рішення з даного питання. 

 

  СЛУХАЛИ: 4.(23). Про збільшення розміру статутного капіталу та 

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  "ДОБРОБУТ". 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

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.(24). Про збільшення розміру статутного капіталу та 

затвердження Статуту КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ” 



Доповідає начальник управління капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

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: 6.(30). Про внесення  змін до рішення міської ради  від 

29.07.2021 року № 10/12 «Про призначення відповідальних осіб за вчинення 

нотаріальних дій». 

Доповідає головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради Андрій ВАВРИЩУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

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.   

 

СЛУХАЛИ: 7.(31). Про внесення  змін до рішення міської ради  від 

29.07.2021 року № 10/11 «Про призначення відповідальних осіб за вчинення 

дій з державної реєстрації актів цивільного стану». 

Доповідає головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради Андрій ВАВРИЩУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

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.   

 

СЛУХАЛИ: 8.(32). Про  проведення  сесій Ковельської міської ради в 

закритому режимі. 

Доповідає голова постійної комісії Андрій МІЛІНЧУК. 

ВИСТУПИЛА секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: проєкт рішення міської ради з даного питання взяти за 

основу. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ПРОПОЗИЦІЯ секретаря міської ради Оксани БАГНОВОЇ: доповнити пункт 

1 проєкту рішення словами «…не здійснюючи повідомлення про місце і час 



проведення через засоби масової інформації та офіційний сайт міської 

ради». 

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

Пропозицію  підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

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.   

 

СЛУХАЛИ: 9.(6). Про експортний висновок постійної комісії міської 

ради з питань дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, 

законності і правопорядку, конфлікту інтересів щодо регуляторного впливу 

проєкту регуляторного акту – рішення Ковельської міської ради «Про 

затвердження Правил утримання домашніх тварин у населених пунктах 

Ковельської територіальної громади». 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: затвердити експортний висновок постійної комісії міської 

ради з питань дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, 

законності і правопорядку, конфлікту інтересів щодо регуляторного впливу 

проєкту регуляторного акту – рішення Ковельської міської ради «Про 

затвердження Правил утримання домашніх тварин у населених пунктах 

Ковельської територіальної громади».   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: затвердити експортний висновок постійної комісії міської 

ради з питань дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, 

законності і правопорядку, конфлікту інтересів щодо регуляторного впливу 

проєкту регуляторного акту – рішення Ковельської міської ради «Про 

затвердження Правил утримання домашніх тварин у населених пунктах 

Ковельської територіальної громади».     

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови  постійної комісії  Андрія МІЛІНЧУКА завершити 

роботу постійної комісії. 

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

Пропозицію   підтримано. 

 

Голова постійної комісії                                                     Андрій МІЛІНЧУК 

Вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                               Наталія ПОЛІЩУК                                           


