
ПРОТОКОЛ № 16 

засідання постійної комісії з питань  

дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і 

правопорядку, конфлікту інтересів 

 

18 серпня 2022 року 

 

 

м. Ковель        Початок: о 15.00 

         Закінчення: о 15.45 

 

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

ФЕДОСЮК В. 

 

Запрошені: 

 

ДУДКА С. – начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради; 

МАЛЕНИЦЬКА Н. – заступник міського голови; 

МАЦЮК  В. – начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради; 

НАЗАРЧУК А. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

САЧУК Т. – начальник  сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна; 

ЧЕРНЯКОВ В. – голова фракції ВО «Свобода». 

 

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 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.(11). Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2021 

№14/193  “Про затвердження Положення про присвоєння звання “Почесний 

громадянин міста Ковеля”. 



Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

4.(12).Про позбавлення Булгакова Василя Івановича, Калініна Анатолія 

Григоровича, Корпачова Миколу Івановича, Кубатко Івана Федоровича, 

Наумову Ганну Іванівну, Савельєва Макара Аврамовича, Стрекова Олександра 

Олексійовича, Мурадова Карима Тагановича, Федорова Олексія Федоровича         

звання «Почесний громадянин    міста Ковеля». 

Доповідає голова фракції ВО «Свобода» Валерій ЧЕРНЯКОВ. 

 5.(13). Про затвердження Правил утримання домашніх тварин у 

населених пунктах Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

6.(14). Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження  

Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ „КОВЕЛЬТЕПЛО“.  

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

7. 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 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 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. 

ВИСТУПИЛА заступник голови постійної комісії ВІРА ФЕДОСЮК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання з редакційними правками і змінами.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

з редакційними правками і змінами.   

 

СЛУХАЛИ: 3.(11). Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2021 

№ 14/193  “Про затвердження Положення про присвоєння звання “Почесний 

громадянин міста Ковеля”. 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

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.(12). Про позбавлення Булгакова Василя Івановича, Калініна 

Анатолія Григоровича, Корпачова Миколу Івановича, Кубатко Івана 

Федоровича, Наумову Ганну Іванівну, Савельєва Макара Аврамовича, Стрекова 

Олександра Олексійовича, Мурадова Карима Тагановича, Федорова Олексія 

Федоровича звання «Почесний громадянин    міста Ковеля». 

Доповідає голова фракції ВО «Свобода» Валерій ЧЕРНЯКОВ. 

ВИСТУПИВ голова постійної комісії Андрій МІЛІНЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії: 

- зняти з розгляду порядку денного проєкт рішення з даного питання для 

доопрацювання;  

- автору проєкту надати вагомі підстави щодо позбавлення вище зазначених 

почесних громадян міста Ковеля звання.  

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії: 

 - зняти з розгляду порядку денного проєкт рішення з даного питання для 

доопрацювання;  

- автору проєкту надати вагомі підстави щодо позбавлення вище зазначених 

почесних громадян міста Ковеля звання.  

 



СЛУХАЛИ: 5.(13). Про затвердження Правил утримання домашніх тварин у 

населених пунктах 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 з редакційною правкою.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

з редакційною правкою.   

 

СЛУХАЛИ: 6.(14). Про збільшення розміру статутного капіталу та 

затвердження  Статуту ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

„КОВЕЛЬТЕПЛО“.  

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій 

ДУДКА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: проєкт рішення з даного питання взяти за основу. 

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

Пропозицію  підтримано. 

  

ПРОПОЗИЦІЯ: у проєкті рішенні в першому пункті замінити 2 000 000 грн. 

(два мільйони) на 2 500 000 грн. (два мільйони п’ятсот тисяч).  

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

Пропозицію  підтримано. 
  
ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання в цілому з редакційними правками.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання 

в цілому з редакційними правками.   
 

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 


