
ПРОТОКОЛ № 18 

засідання постійної комісії з питань  

дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і 

правопорядку, конфлікту інтересів 

 

29 вересня 2022 року 

 

м. Ковель        Початок: о 09.30 

         Закінчення: о 09.40 

 

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

ФЕДОСЮК В. 

 

Запрошені: 

 

МАЦЮК  В. – начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради; 

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.(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.(11.1). Про позбавлення Булгакова Василя Івановича, Мурадова 

Карима Тагановича, Федорова Олексія Федоровича звання «Почесний 

громадянин    міста Ковеля». 
Доповідає голова фракції ВО «Свобода» Валерій ЧЕРНЯКОВ. 

 

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. (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. 

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.(11.1). Про позбавлення Булгакова Василя Івановича, 

Мурадова Карима Тагановича, Федорова Олексія Федоровича звання 

«Почесний громадянин    міста Ковеля». 
Доповідає голова фракції ВО «Свобода» Валерій ЧЕРНЯКОВ. 

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.   

 

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 


