
                                                                                                            

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії з питань дотримання прав людини, депутатської 

діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту інтересів 

 

22 вересня 2022 року 

 

 15.00 год.                                                                                               Сесійний зал 

  

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

23.12.2021 № 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.(8) Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження 

Статуту КОВЕЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО  ГОСПОДАРСТВА “КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ”. 

Доповідає начальник управління капітального будівництва та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Сергій Дудка. 

          4.(11) 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.(17) Про затвердження Положення Центру комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю м. Ковеля в новій редакції та Порядку здійснення 

реабілітаційних заходів в Центрі комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю м. Ковеля в новій редакції. 

Доповідає директор Центру комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю м. Ковеля Марія Кисляк. 

6.(18) Про затвердження Положення про порядок надання транспортної 

соціальної послуги «Соціальне таксі» транспортним засобом спеціалізованого 

призначення Територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) м. Ковеля. 

Доповідає директор Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Ковеля Діана Возна. 



7.(19) Про затвердження Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх 

надання структурними підрозділами територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Ковеля в новій редакції. 

Доповідає директор Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Ковеля Діана Возна. 

8.(21) Про звіт постійної комісії міської ради з питань дотримання прав 

людини, депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту 

інтересів. 

Доповідає голова постійної комісії Андрій Мілінчук. 

9.(24) Інформація про роботу виконавчого комітету за другий квартал  

2022 року. 

Інформує керуючий справами виконавчого комітету міської ради Іван 

Чуліпа. 

 10. Різне. 

 


