
ПРОТОКОЛ № __ 

засідання постійної комісії з питань  

дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і 

правопорядку, конфлікту інтересів 

 

23 травня 2022 року 

 

 

м. Ковель        Початок: о 10.00 

         Закінчення: о 10.30 

 

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

 

Відсутня: 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; 

КОНЧАКІВСЬКА Н. – начальник відділу загальної та організаційної роботи 

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; 

МУРАЙ Л. – начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

ЧАЙКА О. – начальник  управління «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету міської ради; 

ЧУЛІПА І. – керуючий справами 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.(5). Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

23.12.2021 року №16/20  “Про затвердження програми профілактики  

правопорушень і злочинів на 2022-2024 роки”. 



Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради Валерій МАЦЮК. 

3.(12). Про скасування регуляторного акта. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

4.(15). Про уповноваження старост Ковельської територіальної громади 

на  посвідчення довіреностей. 

Доповідає головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради Андрій ВАВРИЩУК. 

5.(16). Про затвердження  Правил благоустрою територій населених 

пунктів Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Сергій ДУДКА. 

6.(17). Інформація про роботу виконавчого комітету міської ради у 

першому кварталі 2022 року. 

Інформує керуючий справами виконавчого комітету міської ради Іван 

ЧУЛІПА. 

7.(18).Про роботу управління культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради за 2021 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ. 

8.(19). Про роботу відділу загальної та організаційної роботи 

виконавчого комітету міської ради за 2021 рік. 

Доповідає начальник відділу загальної та організаційної роботи 

виконавчого комітету міської Надія КОНЧАКІВСЬКА. 

9.(20). Про роботу управління «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету міської ради за 2021 рік. 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

10.Про розгляд звернення депутата Оксентюка П.В. щодо подання на 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ковеля» (посмертно) 

загиблим у війні з російськими загарбниками військовослужбовцям. 

Доповідає депутат міської ради Петро ОКСЕНТЮК.  

11. Різне. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: голови постійної комісії Андрія МІЛІНЧУКА розпочати 

роботу постійної комісії міської ради. 

Голосували: «за» - 3, «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 затвердити в цілому.   

Голосували: «за» - 3 «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 затвердити в цілому. 

 

СЛУХАЛИ: 2.(5). Про внесення змін і доповнень до рішення міської 

ради від 23.12.2021 року №16/20  “Про затвердження програми профілактики  

правопорушень і злочинів 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» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 3.(12). Про скасування регуляторного акта. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради Людмила МУРАЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 4.(15). Про уповноваження старост Ковельської 

територіальної громади на  посвідчення довіреностей. 

Доповідає головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради Андрій ВАВРИЩУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 



Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

 

СЛУХАЛИ: 5.(16). Про затвердження  Правил благоустрою територій 

населених пунктів Ковельської територіальної громади. 

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» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 6.(17). Інформація про роботу виконавчого комітету 

міської ради у першому кварталі 2022 року. 

Інформує керуючий справами виконавчого комітету міської ради Іван 

ЧУЛІПА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

 

СЛУХАЛИ: 7.(18).Про роботу управління культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради за 2021 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

 

СЛУХАЛИ: 8.(19). Про роботу відділу загальної та організаційної 

роботи виконавчого комітету міської ради за 2021 рік. 

Доповідає начальник відділу загальної та організаційної роботи 

виконавчого комітету міської Надія КОНЧАКІВСЬКА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 



Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

 

СЛУХАЛИ: 9.(20). Про роботу управління «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету міської ради за 2021 рік. 

Доповідає начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету міської ради Ольга ЧАЙКА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. 

 

СЛУХАЛИ: 10.Про розгляд звернення депутата Оксентюка П.В. щодо 

подання на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ковеля» 

(посмертно) загиблим у війні з російськими загарбниками 

військовослужбовцям. 

Доповідає депутат міської ради Петро ОКСЕНТЮК.  

ПРОПОЗИЦІЯ: підтримати звернення депутата Оксентюка П.В. та направити 

подання (додається) до комісії з попереднього розгляду кандидатур на 

присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ковеля”. 

Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: підтримати звернення депутата Оксентюка П.В. та направити 

подання (додається) до комісії з попереднього розгляду кандидатур на 

присвоєння звання “Почесний громадянин міста Ковеля”. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: повернутися до порядку денного і включити одинадцятим 

питанням як не відкладним рішення «Про внесення змін та доповнень до 

Регламенту Ковельської міської ради восьмого скликання», відповідно 

дванадцятим питанням «Різне». 

Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: повернутися до порядку денного і включити одинадцятим 

питанням як невідкладним рішення «Про внесення змін та доповнень до 

Регламенту Ковельської міської ради восьмого скликання», відповідно 

дванадцятим питанням «Різне». 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії з питань 

дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і 

правопорядку, конфлікту інтересів затвердити в цілому.   

Голосували: «за» - 3 «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 затвердити в цілому. 

 

СЛУХАЛИ: 11(23). Про внесення змін та доповнень до Регламенту 

Ковельської міської ради восьмого скликання. 

Доповідає секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

 

СЛУХАЛИ:12. Різне. 

ВИСТУПИЛА: депутат Стасюк Г.М. з пропозиціями щодо перейменування 

вулиць. 

 

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 

 


