
ПРОТОКОЛ № 21 

засідання постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, 

депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту 

інтересів 

 

17 листопада 2022 року 

 

м. Ковель         Початок: о 15:00 

          Закінчення: о 16.00  

 

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

ФЕДОСЮК В. 

 

Запрошені: 

БАГНОВА ОКСАНА – секретар  міської ради; 

БИЧКОВСЬКИЙ ВІКТОР – начальник управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

ВАСІНОВИЧ ВІКТОРІЯ – начальник відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради; 

ДІДКОВСЬКИЙ ЮРІЙ – начальник відділу з питань цивільного захисту та 

екологічної безпеки виконавчого комітету міської ради; 

ІВАНЕНКО НІНА – начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради; 

КИСЛЮК ОЛЕНА – начальник архівного відділу виконавчого комітету міської 

ради; 

КОНДРАТОВИЧ ЮРІЙ – начальник управління економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого комітету міської ради; 

ЛОГВІНОВ ВАДИМ – начальник відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради; 

МАЦЮК ВАЛЕРІЙ – начальник відділу з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради; 

САГАЛЬ СОФІЯ – начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

Головуючий на засіданні — голова постійної комісії  Андрій МІЛІНЧУК. 
 

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 до рішення міської ради від 23.12.2021 року №16/6 

«Про Програму економічного і соціального розвитку Ковельської 

територіальної громади на 2022 рік». 



Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій КОНДРАТОВИЧ. 

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

23.12.2021 року     №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. 

          4.(6). 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. 

5.(9.13). Про   внесення змін в рішення міської ради від 25.02.2021 р. № 

5/70 «Про створення комісії» 

Доповідає начальник відділу земельних ресурсів  виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

6.(11). Про  внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/36 

«Про затвердження структури, загальної чисельності апарату управління 

міської ради та її виконавчих органів» 

Доповідає начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

Валерій МАЦЮК. 

7.(12). Про   затвердження Положення про Управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради. 

Доповідає начальник соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

8.(13). Про   затвердження Положення про управління освіти 

виконавчого комітету міської ради. 

Доповідає начальник  управління освіти виконавчого комітету міської ради 

Віктор БИЧКОВСЬКИЙ. 

9.(14). Про   затвердження підготовки проєктів регуляторних актів на 

2023 рік. 

Доповідає секретар  міської ради Оксана БАГНОВА. 

10.(19). Інформація про роботу відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради. 

Інформує начальник відділу по управлінню майном комунальної власності 

виконавчого комітету міської ради. 

          11.(20). Інформація про роботу відділу обліку, розподілу та приватизації 

житла виконавчого комітету міської ради. 

Інформує начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла 

виконавчого комітету міської ради Ніна ІВАНЕНКО. 



12.(22). Інформація про роботу архівного відділу з реалізації державної 

політики у сфері архівної справи і діловодства на території Ковельської 

територіальної громади за 9 місяців 2022 року. 

Інформує начальник архівного відділу виконавчого комітету міської ради 

Олена КИСЛЮК. 

13.(23). Інформація про виконання плану основних заходів цивільного 

захисту в Ковельській територіальній громаді у 2022 році. 

Інформує начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

          14. 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 міської ради 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 міської ради з 

питань дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, 

законності і правопорядку, конфлікту інтересів взяти за основу. 

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

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 

питань дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, 

законності і правопорядку, конфлікту інтересів взяти за основу. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ заступника голови постійної комісії Віри ФЕДОСЮК: 

виключити з розгляду порядку денного  питання: 

- 10.(19). Інформація про роботу відділу по управлінню майном 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради. 

          - 11.(20). Інформація про роботу відділу обліку, розподілу та 

приватизації житла виконавчого комітету міської ради. 

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

Пропозицію підтримано. 

  

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року 

№16/6 «Про Програму економічного і соціального розвитку Ковельської 

територіальної громади на 2022 рік». 



Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Юрій КОНДРАТОВИЧ. 

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

23.12.2021 року №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. 

ВИСТУПИЛА заступник голови постійної комісії Віра ФЕДОСЮК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: автору проєкту рішення Валерію МАЦЮКУ внести 

редакційні правки і доповнення до даного проєкту рішення та подати на 

розгляд постійної комісії доопрацьований  проєкт за №5.1. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: автору проєкту рішення Валерію МАЦЮКУ внести редакційні 

правки і доповнення до даного проєкту рішення та подати на розгляд постійної 

комісії доопрацьований  проєкт за №5.1. 

 

СЛУХАЛИ:4.(6). 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: автору проєкту рішення Валерію МАЦЮКУ внести 

редакційні правки і доповнення до даного проєкту рішення та подати на 

розгляд постійної комісії доопрацьований  проєкт за №6.1. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: автору проєкту рішення Валерію МАЦЮКУ внести редакційні 

правки і доповнення до даного проєкту рішення та подати на розгляд постійної 

комісії доопрацьований  проєкт за №6.1. 

 

СЛУХАЛИ:5.(9.13). Про   внесення змін в рішення міської ради від 25.02.2021 

р. № 5/70 «Про створення комісії» 



Доповідає начальник відділу земельних ресурсів  виконавчого комітету 

міської ради Вадим ЛОГВІНОВ. 

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:6.(11). Про  внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 

№ 2/36 «Про затвердження структури, загальної чисельності апарату 

управління міської ради та її виконавчих органів» 

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:7.(12). Про   затвердження Положення про Управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. 

Доповідає начальник соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

 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:8.(13). Про   затвердження Положення про управління освіти 

виконавчого комітету міської ради. 

Доповідає начальник  управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор БИЧКОВСЬКИЙ. 

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: 9.(14). Про   затвердження підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2023 рік. 

Доповідає секретар  міської ради Оксана БАГНОВА. 

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:12.(22). Інформація про роботу архівного відділу з реалізації 

державної політики у сфері архівної справи і діловодства на території 

Ковельської територіальної громади за 9 місяців 2022 року. 

Інформує начальник архівного відділу виконавчого комітету міської ради 

Олена КИСЛЮК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії взяти до відома дану інформацію. 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії взяти до відома дану інформацію.   

 

СЛУХАЛИ:13.(23). Інформація про виконання плану основних заходів 

цивільного захисту в Ковельській територіальній громаді у 2022 році. 

Інформує начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної 

безпеки виконавчого комітету міської ради Юрій ДІДКОВСЬКИЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії взяти до відома дану інформацію. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії взяти до відома дану інформацію.   

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії Андрія МІЛІНЧУКА завершити 

роботу постійної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію   підтримано.  

 

 

Голова постійної комісії                                                   Андрій  МІЛІНЧУК 
 

 

Секретар постійної комісії                                             Тетяна СЕРЕДЮК           

 


