
ПРОТОКОЛ № __ 

засідання постійної комісії з питань  

дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і 

правопорядку, конфлікту інтересів 

 

22 березня 2022 року 

 

 

м. Ковель         Початок: о 13.45 

         Закінчення: о 13.55 

 

 

Присутні члени комісії: МІЛІНЧУК А., СТАСЮК Г., ФЕДОСЮК В. 

 

ВІДСУТНЯ  СЕРЕДЮК Т. 

 

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. - секретар міської ради; 

КОНДРАТОВИЧ Ю. - начальник управління економічного розвитку та 

торгівлі 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.(6).Про встановлення заборони торгівлі алкогольними напоями та 

речовинами, виробленими на спиртовій основі на території Ковельської 

територіальної громади. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій КОНДРАТОВИЧ. 

 

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 прийняти 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 прийняти в цілому.   

 

          СЛУХАЛИ: 2.(6). Про встановлення заборони торгівлі алкогольними 

напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі на території 

Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій КОНДРАТОВИЧ. 

ВИСТУПИЛИ: голова постійної комісії Андрій МІЛІНЧУК; члени постійної 

комісії Галина СТАСЮК, Віра ФЕДОСЮК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного проєкт 

рішення «Про встановлення заборони торгівлі алкогольними напоями та 

речовинами, виробленими на спиртовій основі на території Ковельської 

територіальної громади».   

Голосували: «за» - 1 «проти» - 0, «утримався» - 2. 

Пропозицію  не підтримано. 

   

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 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                               Наталія ПОЛІЩУК                                           


