
ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я,  

материнства і дитинства, соціального захисту населення, спорту і фізичної 

культури, в справах сім'ї і молоді та релігії 

20 січня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок о 14.10 

          Закінчення о 14.30 

 

Присутні члени комісії: ВЕРЧУК С., ДРУЖИНОВИЧ  В.,  КЛІМАШЕВСЬКА  

О., ЛУЦИК І ., ЯЦУК Ж. 

 

ВІДСУТНІ: ДРУЖИНОВИЧ Т.,  МИРОНЮК А., РУДЬ Ю. 

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. – секретар міської ради; 

САГАЛЬ С. - начальник управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

 

Головуюча на засіданні – голова постійної комісії Світлана ВЕРЧУК. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії з питань освіти, 

культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту 

населення, спорту і фізичної культури, в справах сім’ ї  і  молоді  та  релігії.  

Доповідає голова постійної комісії  Світлана ВЕРЧУК. 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 року №5/104 

«Про затвердження Положення про порядок надання адресної матеріальної 

допомоги мешканцям Ковельської територіальної громади». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2016 року №11/35 

«Про затвердження Порядку надання разової матеріальної допомоги особам, які 

прийняті на військову службу за контрактом в Збройні сили України». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

 

Розгляд питань порядку денного:  

 

СЛУХАЛИ: 1. Про порядок денний засідання постійної комісії з питань 

освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального 

захисту населення, спорту і фізичної культури, в справах сім’ ї  і  молоді  та  

релігії. 

Доповідає голова постійної комісії  Світлана ВЕРЧУК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії затвердити в цілому. 

Голосували: «за» - 5 «проти» - 0, «утримався» - 0. 



Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії затвердити в цілому. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 

року №5/104 «Про затвердження Положення про порядок надання адресної 

матеріальної допомоги мешканцям Ковельської територіальної громади». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

ПРОПОЗИЦІЯ рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2016 

року №11/35 «Про затвердження Порядку надання разової матеріальної 

допомоги особам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні 

сили України». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.  

  

СЛУХАЛИ: 4.Про звернення гр. Гірук Юлії Володимирівни до депутатів 

міської ради про надання матеріальної допомоги для лікування доньки Гірук 

Уляни Богданівни. 

 Доповідає секретар міської ради Оксана БАГНОВА. 

 

В своїй  інформації секретар міської ради Оксана БАГНОВА звернула 

увагу на те, що станом на 20.01.2022 року депутати міської ради по заяві гр. 

Гірук Ю.В.  подали у відділ «Секретаріат міської ради» для реєстрації 

звернення на суму 15 тис. грн. 

Лікування дитини дорого вартує і виділених коштів не буде достатньо. Тому у 

разі, якщо загальна сума матеріальної допомоги особі, яку надають депутати 

перевищує 15 000 грн, рішення про надання наступної матеріальної допомоги 

цій особі погоджується з постійною депутатською комісією з питань освіти, 

культури, охорони здоров'я, материнства  і дитинства, соціального захисту  

населення, спорту і фізичної культури, в справах сім'ї  і молоді та релігії 

(відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання депутатами міської ради 

матеріальної допомоги, затвердженого рішенням міської ради від 23.12.2021 

року №16/30). 



ПРОПОЗИЦІЯ постійної комісії: погодити  надання матеріальної допомоги по 

заявах гр. Гірук Ю.В. до виділеної депутатами міської ради суми.  

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ:погодити  надання матеріальної допомоги по заявах гр. Гірук Ю.В. 

до виділеної депутатами міської ради суми.  

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови  постійної комісії  Світлани ВЕРЧУК завершити роботу 

постійної комісії. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію   підтримано. 

 

 

 Голова постійної комісії                                                  Світлана ВЕРЧУК 

 

Вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                               Наталія ПОЛІЩУК    

 

 


