
ПРОТОКОЛ № __ 

засідання постійної комісії з питань  

дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і 

правопорядку, конфлікту інтересів 

 

31 травня 2022 року 

 

 

м. Ковель        Початок: о 11.30 

         Закінчення: о 11.50 

 

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

ФЕДОСЮК В. 

 

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. Про клопотання на присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Ковеля» (посмертно) загиблим у війні з російськими загарбниками 

військовослужбовцям. 

Доповідає депутат міської ради Андрій МІЛІНЧУК.  

 

 

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 затвердити 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 затвердити в цілому. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про клопотання на присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Ковеля» (посмертно) загиблим у війні з російськими 

загарбниками військовослужбовцям. 

Доповідає депутат міської ради Андрій МІЛІНЧУК.  

ПРОПОЗИЦІЯ: підготувати клопотання про  присвоєння звання “Почесний 

громадянин міста Ковеля” (посмертно) загиблим у війні з російськими 

загарбниками військовослужбовцям Ягоді Д., Гонті В., Ковальчуку Ю.  

(додається) та направити для розгляду міському голові Ігорю Чайці. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: підготувати клопотання про  присвоєння звання “Почесний 

громадянин міста Ковеля” (посмертно) загиблим у війні з російськими 

загарбниками військовослужбовцям Ягоді Д., Гонті В., Ковальчуку Ю.  

(додається) та направити для розгляду міському голові Ігорю Чайці. 

 

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 

секретар постійної комісії  Тетяна СЕРЕДЮК 

 


