
ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, 

депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту 

інтересів 

 

17 лютого 2022 року 

 

м. Ковель         Початок о 15:00 

          Закінчення о 16:20  

 

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

 

Запрошені: 

БАГНОВА ОКСАНА ЛЕОНТІЇВНА - секретар міської ради; 

БОРКА АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ - староста Зеленського старостинського 

округу; 

БОРОДІЙ ПЕТРО ВІТАЛІЙОВИЧ - староста Білинського старостинського 

округу; 

ДУДКА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - заступник начальника управління 

капітального будівництва та житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради; 

ЖИГАРЕВИЧ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ-заступник міського голови; 

КОНДРАТОВИЧ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ - начальник управління 

економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету міської ради; 

КОРНІЙЧУК ІГОР ПАВЛОВИЧ - староста Білинського старостинського 

округу; 

ЛИТВИН АНДРІЙ- начальник Ковельського РУП ГУНП у Волинській 

області; 

ЛОГВІНОВ ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ - начальник відділу земельних ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

МАЛЕНИЦЬКА НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА - заступник міського голови; 

НОВОСАД ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ - керівник окружної прокуратури;  

ТРОФИМУК ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА- староста Тойкутського 

старостинського округу; 

ЧАЙКА ІГОР ЛЕОНТІЙОВИЧ - міський голова; 

ЧУЛІПА ІВАН РОСТИСЛАВОВИЧ - керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради; 

ЯКОВЛЕВ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ - заступник міського голови. 

 

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.Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Ковельської міської територіальної громади на 2021 рік за 2021 рік. 

 Доповідає перший заступник міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ. 

3.(9.105). Про затвердження Положення та складу узгоджувальної 

комісії щодо вирішення земельних спорів. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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

Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ „КОВЕЛЬТЕПЛО“. 

Доповідає заступник начальника управління капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

5.(21). Про звіт міського голови про здійснення державної 

регуляторної політики виконавчими органами Ковельської територіальної 

громади у 2021 році. 

Доповідає міський голова Ігор ЧАЙКА. 

6.(22). Про звіт першого заступника міського голови Тараса Яковлева 

про виконану роботу у 2021 році. 

Доповідає перший заступник міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ. 

7.(23). Про звіт  заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Наталії Маленицької про виконану роботу у 2021 році. 

Доповідає заступник міського голови Наталія МАЛЕНИЦЬКА 

8.(24). Про звіт  заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Віктора Жигаревича про виконану роботу у 2021 році. 

Доповідає заступник міського голови Віктор ЖИГАРЕВИЧ. 

9.(25). Про звіт старости Зеленського старостинського округу 

Ковельської міської ради Ковельського району Волинської області про 

проведену роботу за 2021 рік. 

Доповідає староста Зеленського старостинського округу Анатолій 

БОРКА. 

10.(26). Про звіт старости Тойкутського старостинського округу 

Ковельської міської ради Ковельського району Волинської області про 

проведену роботу за 2021 рік. 

Доповідає староста Тойкутського старостинського округу Юлія 

ТРОФИМУК. 

11.(27). Про звіт старости Білинського старостинського округу 

Ковельської міської ради Ковельського району Волинської області про 

проведену роботу за 2021 рік. 

Доповідає староста Білинського старостинського округу Петро 

БОРОДІЙ. 

12.(28). Про звіт старости Ружинського старостинського округу 

Ковельської міської ради Ковельського району Волинської області про 



проведену роботу за 2021 рік. 

Доповідає староста Білинського старостинського округу Ігор 

КОРІЙЧУК. 

13.(30). Про затвердження Положення про відділ інформаційної роботи. 

Доповідає заступник міського голови Наталія МАЛЕНИЦЬКА. 

14.(31). Інформація про роботу виконавчого комітету міської ради у 

четвертому кварталі 2021 року. 

Інформує керуючий справами виконавчого комітету міської ради Іван 

ЧУЛІПА. 

15.(32). Інформація про стан боротьби зі злочинністю, забезпечення 

громадського порядку та виконання міської програми профілактики 

правопорушень і злочинів на 2021 рік. 

Інформує начальник Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 

Андрій ЛИТВИН. 

16.(33). Інформація про результати діяльності Ковельської окружної 

прокуратури за 20221 рік. 

Інформує керівник окружної прокуратури Юрій НОВОСАД. 

17. 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 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, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: питання порядку денного  «№15.(32). Інформація про стан 

боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку та виконання 

міської програми профілактики правопорушень і злочинів на 2021 рік», 

«№16.(33). Інформація про результати діяльності Ковельської окружної 

прокуратури за 20221 рік» заслухати перед питанням другим. 

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.(32). Інформація про стан боротьби зі злочинністю, 

забезпечення громадського порядку та виконання міської програми 

профілактики правопорушень і злочинів на 2021 рік. 

Інформує начальник Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 

Андрій ЛИТВИН. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

 

СЛУХАЛИ: 3.(33). Інформація про результати діяльності Ковельської 

окружної прокуратури за 20221 рік. 

Інформує керівник окружної прокуратури Юрій НОВОСАД. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Ковельської міської територіальної громади на 2021 рік за 2021 рік. 

 Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій КОНДРАТОВИЧ. 

ПРОПОЗИЦІЇ:  

1) на сторінці 2 додатку до Програми, у другому абзаці знизу у реченні 

«Станом на 01.01.2022 року ними сплачено до бюджету» уточнити суму 71 

1026,5 тис. грн. податку. 

2) у розділах «охорона здоров’я» та «освіта» додатку до Програми на 

сторінці 19, 22 в таблицях в четвертій графі замінити «9 місяців» на «12 

місяців». 

3) рекомендувати сесії затвердити  проєкт рішення з даного питання з 

редакційними правками. 

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



Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити  проєкт рішення з даного 

питання з редакційними правками. 

 

СЛУХАЛИ: 5.(9.105). Про затвердження Положення та складу 

узгоджувальної комісії щодо вирішення земельних спорів. 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ:  

1). в  п.1, п.2 рішення додати слово «додається»; 

2)рекомендувати сесії затвердити  проєкт рішення з даного питання з 

редакційними правками. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити  проєкт рішення з даного 

питання з редакційними правками. 

 

СЛУХАЛИ: 6.(17). Про збільшення розміру статутного капіталу та 

затвердження Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

„КОВЕЛЬТЕПЛО“. 

Доповідає заступник начальника 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: 7.(21). Про звіт міського голови про здійснення державної 

регуляторної політики виконавчими органами Ковельської територіальної 

громади у 2021 році. 

Доповідає міський голова Ігор 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.(22). Про звіт першого заступника міського голови Тараса 

Яковлева про виконану роботу у 2021 році. 

Доповідає перший заступник міського голови Тарас ЯКОВЛЕВ. 



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.(23). Про звіт  заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Наталії Маленицької про виконану роботу у 2021 році. 

Доповідає заступник міського голови Наталія МАЛЕНИЦЬКА 

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: 10.(24). Про звіт  заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Віктора Жигаревича про виконану роботу у 2021 році. 

Доповідає заступник міського голови Віктор ЖИГАРЕВИЧ. 

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.(25). Про звіт старости Зеленського старостинського округу 

Ковельської міської ради Ковельського району Волинської області про 

проведену роботу за 2021 рік. 

Доповідає староста Зеленського старостинського округу Анатолій 

БОРКА. 

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: 12.(26). Про звіт старости Тойкутського старостинського округу 

Ковельської міської ради Ковельського району Волинської області про 

проведену роботу за 2021 рік. 

Доповідає староста Тойкутського старостинського округу Юлія 

ТРОФИМУК. 



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: 13.(27). Про звіт старости Білинського старостинського округу 

Ковельської міської ради Ковельського району Волинської області про 

проведену роботу за 2021 рік. 

Доповідає староста Білинського старостинського округу Петро 

БОРОДІЙ. 

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: 14.(28). Про звіт старости Ружинського старостинського округу 

Ковельської міської ради Ковельського району Волинської області про 

проведену роботу за 2021 рік. 

Доповідає староста Білинського старостинського округу Ігор 

КОРІЙЧУК. 

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: 15.(30). Про затвердження Положення про відділ інформаційної 

роботи. 

Доповідає заступник міського голови Наталія МАЛЕНИЦЬКА. 

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: 16.(31). Інформація про роботу виконавчого комітету міської 

ради у четвертому кварталі 2021 року. 

Інформує керуючий справами виконавчого комітету міської ради Іван 

ЧУЛІПА. 



ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

 

СЛУХАЛИ: 17. Різне. 

Обговорили звернення депутатської фракції політичної партії «Європейська 

Солідарність» у Ковельській міській раді  «Щодо посилення 

обороноздатності держави». 

ПРОПОЗИЦІЯ: розглянути даний проєкт рішення 24.02.2022 року, перед 

сесією міської ради. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: розглянути даний проєкт рішення 24.02.2022 року, перед 

сесією міської ради. 

 

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           

 

 


