
ПРОТОКОЛ № __ 

засідання постійної комісії з питань  

дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і 

правопорядку, конфлікту інтересів 

 

16 червня 2022 року 

 

 

м. Ковель        Початок: о 15.00 

         Закінчення: о 15.45 

 

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; 

МАЦЮК В. – начальник  відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради; 

МИГУЛЯ А. – начальник управління культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради; 

ЧЕРНЯКОВ В. – депутат 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 року №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.(13).Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, 

начальника Волинської обласної військової адміністрації та вірян 

Української православної церкви Московського патріархату. 

 Доповідає депутат міської ради Валерій ЧЕРНЯКОВ. 



 4.(15).Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА 

ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

5.(16). Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ У СПРАВАХ 

МОЛОДІ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

6.(17).Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР ТУРИЗМУ 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

7.(18).Про затвердження СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА» КОВЕЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (нова 

редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

8.(19).Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОВЕЛЬСЬКИЙ 

МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ 

ВСІХ» (нова редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

 9.(20).Про затвердження СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КОВЕЛЬСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ» (нова редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

10. 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 з питань 

дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і 

правопорядку, конфлікту інтересів прийняти в цілому.   

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. 

 

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

23.12.2021 року №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. 

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.   

 

Проєкт рішення №13 «Про звернення до Президента України, Верховної 

Ради України, начальника Волинської обласної військової адміністрації та 

вірян Української православної церкви Московського патріархату» постійна 

комісія не розглядала./Розглянуто на засіданні постійної комісії 27.05.2022 

року/. 

 

СЛУХАЛИ: 3.(15).Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ 

КУЛЬТУРИ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УПРАВЛІННЯ 

КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

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:4.(16). Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ У 

СПРАВАХ МОЛОДІ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

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.(17).Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР 

ТУРИЗМУ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

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.(18).Про затвердження СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА» КОВЕЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (нова 

редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

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.(19).Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОВЕЛЬСЬКИЙ 

МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ 

ВСІХ» (нова редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

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.(20).Про затвердження СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «КОВЕЛЬСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ» (нова редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

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» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію   підтримано. 
 

Голова постійної комісії                                                Андрій МІЛІНЧУК 

 

Вела протокол 

секретар постійної комісії  Тетяна СЕРЕДЮК 

 
 


