
ПРОТОКОЛ № 19 

засідання постійної комісії з питань  

дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і 

правопорядку, конфлікту інтересів 

 

20 жовтня 2022 року 

 

 

м. Ковель        Початок: о 15.00 

         Закінчення: о 15.40 

 

Присутні члени комісії: Мілінчук А., Середюк Т., Стасюк Г., Федосюк В. 

 

Запрошені: 

Багнова О. – секретар міської ради; 

Бичковський В. – начальник управління освіти 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; 

Мурай Л. – начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

Пініс І. – депутат міської ради; 

Сачук Т. – начальник  сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи 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.(3). 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.(15). 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.(16). Про перейменування вулиць та провулків на території 

Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради Людмила Мурай. 

5.(21). 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. 

_________________________________________________ 

 6.Про розгляд звернення фракції «Сила і Честь» щодо внесення змін 

до Регламенту Ковельської міської ради восьмого скликання з врахуванням 

заборон та обмежень, передбачених воєнним станом в державі. 

Інформує голова постійної комісії Андрій Мілінчук. 

7.Інформація про стан укриттів у закладах освіти територіальної 

громади. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

8.  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.(3). 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» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

 

СЛУХАЛИ: 3.(15). 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.(16). Про перейменування вулиць та провулків на території 

Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради Людмила Мурай. 

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: 5.(21). 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

 

СЛУХАЛИ: 6.Про розгляд звернення фракції «Сила і Честь» щодо внесення 

змін до Регламенту Ковельської міської ради восьмого скликання з 

врахуванням заборон та обмежень, передбачених воєнним станом в державі. 

Інформує голова постійної комісії Андрій Мілінчук. 

ВИСТУПИВ депутат міської ради Ігор Пініс. 

ПРОПОЗИЦІЯ:  звернення голови фракції «Сила і Честь»  взяти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” -4, “проти”-0, “утрималось”-0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ:  звернення голови фракції «Сила і Честь»  взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: 7.Інформація про стан укриттів у закладах освіти 

територіальної громади. 

Інформує заступник міського голови Наталія Маленицька.  

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію взяти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” -4, “проти”-0, “утрималось”-0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії Андрія Мілінчука завершити роботу 

постійної комісії. 

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

Пропозицію   підтримано.  

 

 

Голова постійної комісії                                                Андрій  МІЛІНЧУК 

 
 

Секретар постійної комісії                                             Тетяна СЕРЕДЮК           

 

 

 
 


