
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 

 

05 квітня 2022 року 

 

 

м. Ковель         Початок о 13.20 

          Закінчення о 13.55 

 

 

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

МИРОНЮК А., РУДЬ Ю. 

 

ВІДСУТНІ:  ДРУЖИНОВИЧ Т., ЛУЦИК І ., ЯЦУК Ж. 

 

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. - секретар міської ради; 

ВОЗНА Д. – директор територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Ковеля; 

РОМАНЧУК В. – начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради. 

 

Головуючий 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 розгляд звернень депутатів міської ради: БАГНОВОЇ О,. ВАЦЯ М., 

ВЕРЧУК С., ГРИГОЛИ О., ДРУЖИНОВИЧА С., КІНДЕРА О., ПЕЧЕНЮКА М., 

ПІНІСА І., РИМАРЧУКА В., СЕМЕНЮКА П., СЕРЕДЮК Т., СТАСЮК Г., 

УНІГИ О., ФЕДОСЮК В. про надання матеріальної допомоги  гр. ГЕТЬМАН Н., 

гр. КОЗАК О., гр. КУЦЕНКО М., гр. ЛЕЩЕНКУ Ю. 

 Доповідає голова постійної комісії міської ради Світлана ВЕРЧУК. 

  

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» - 7 «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано. 

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії затвердити в цілому. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд звернень депутатів міської ради: БАГНОВОЇ 

О,. ВАЦЯ М., ВЕРЧУК С., ГРИГОЛИ О., ДРУЖИНОВИЧА С., КІНДЕРА О., 

ПЕЧЕНЮКА М., ПІНІСА І., РИМАРЧУКА В., СЕМЕНЮКА П., СЕРЕДЮК Т., 

СТАСЮК Г., УНІГИ О., ФЕДОСЮК В. про надання матеріальної допомоги  гр. 

ГЕТЬМАН Н., гр. КОЗАК О., гр. КУЦЕНКО М., гр. ЛЕЩЕНКУ Ю. 

 Доповідає голова постійної комісії міської ради Світлана ВЕРЧУК. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: ВЕРЧУК С., ДРУЖИНОВИЧ В., РУДЬ 

Ю., начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради 

РОМАНЧУК В. 

ПРОПОЗИЦІЯ: враховуючи те, що заявникам вже надано матеріальну допомогу 

в сумі 15 тис. грн. кожному, не перевищувати встановленого ліміту та  не 

погоджувати документи для надання подальшої матеріальної допомоги гр. 

ГЕТЬМАН Н., гр. КОЗАК О., гр. КУЦЕНКО М., гр. ЛЕЩЕНКУ Ю. на підставі 

пункту 5 розділу 2 додатку 2 до рішення міської ради від 23.12.2021 року №16/30 

«Про затвердження Програми формування та використання коштів 

депутатського фонду на 2022-2024 роки». 

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: враховуючи те, що заявникам вже надано матеріальну допомогу в 

сумі 15 тис. грн. кожному, не перевищувати встановленого ліміту та не 

погоджувати документи для надання подальшої матеріальної допомоги гр. 

ГЕТЬМАН Н., гр. КОЗАК О., гр. КУЦЕНКО М., гр. ЛЕЩЕНКУ Ю. на підставі 

пункту 5 розділу 2 додатку 2 до рішення міської ради від 23.12.2021 року №16/30 

«Про затвердження Програми формування та використання коштів 

депутатського фонду на 2022-2024 роки». 

 

 

 

Голова постійної комісії                                          Світлана ВЕРЧУК 

 

Вела протокол 

начальник відділу 

«Секретаріат міської ради»                                     Валентина ПРИВЕДЕНЕЦЬ 


