
                                                                                                            

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії з питань дотримання прав людини, депутатської 

діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту інтересів 

 

17 листопада  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. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 р. №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   №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 Ковельської міської ради в новій редакції. 

Доповідає заступник начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради Світлана Созонік. 



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

комітету Ковельської міської ради.  

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

9.(14). Про затвердження плану 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 Вікторія Васінович. 

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. 


