
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 

 

16  червня 2022 року 

 14.00 год.                                                                                       Сесійний зал 

                                                
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 Програми соціального захисту окремих категорій 

мешканців Ковельської територіальної громади на  2022 рік. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

3.(4).Про внесення змін до Програми фінансової підтримки та розвитку 

комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне 

територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської 

області на 2022-2024 роки. 

Доповідає начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія ЖОЛІНСЬКА. 

4.(15).Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА 

ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

5.(16). Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ У СПРАВАХ 

МОЛОДІ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

6.(17).Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР ТУРИЗМУ 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

7.(18).Про затвердження СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА» КОВЕЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (нова 

редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  



8.(19). Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОВЕЛЬСЬКИЙ 

МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ 

ВСІХ» (нова редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

 9.(20). Про затвердження СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КОВЕЛЬСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ» (нова редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

______________________________________________________________ 

  

         10. Про стан підготовки до літнього відпочинку та оздоровлення дітей 

територіальної громади  у 2022 році. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської ради 

Віктор БИЧКОВСЬКИЙ. 

11. Різне. 


