
ПРОТОКОЛ № 20 

засідання постійної комісії з питань  

дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і 

правопорядку, конфлікту інтересів 

 

28 жовтня 2022 року 

 

 

м. Ковель        Початок: о 10.30 

         Закінчення: о 10.35 

 

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

 

Відсутня  Середюк Т. 

 

Запрошені: 

Багнова О. – секретар 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. Про затвердження договору про співпрацю. 

         Доповідає секретар міської ради Оксана Багнова. 

          3.  Різне. 

  

ПРОПОЗИЦІЯ: голови постійної комісії Андрія МІЛІНЧУКА розпочати 

роботу постійної комісії міської ради. 

Голосували: «за» - 3, «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» - 3, «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 затвердження договору про співпрацю. 

          Доповідає секретар міської ради Оксана Багнова. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання.     

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови постійної комісії Андрія Мілінчука завершити роботу 

постійної комісії. 

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

Пропозицію   підтримано.  

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                           Андрій  МІЛІНЧУК 

 

Вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                                      Наталія ПОЛІЩУК 

  

 

 
 


