
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 

 

16 червня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок о 14.00 

          Закінчення о 14.25 

 

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

О., ЛУЦИК І.,  МИРОНЮК А., ЯЦУК Ж. 

 

ВІДСУТНІ: ДРУЖИНОВИЧ  В.,  РУДЬ Ю. 

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. - секретар міської ради. 

БИЧКОВСЬКИЙ В. - начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради 

ВАВРИЩУК А. – головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради 

ЖОЛІНСЬКА Л. - начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради 

МИГУЛЯ А. - начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради 

САГАЛЬ С. – начальник управління соціального захисту населення 

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 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.(21). Про затвердження СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КОВЕЛЬСЬКА ДИТЯЧА ХУДОШНЯ ШКОЛА ІМ.АНДРОНИКА 

ЛАЗПРЧУКА» (нова редакція). (Невідкладний).  

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

         11. Про стан підготовки до літнього відпочинку та оздоровлення дітей 

територіальної громади  у 2022 році. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської ради 

Віктор БИЧКОВСЬКИЙ. 

12. Різне. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ голови 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 Світлани ВЕРЧУК 

розпочати роботу постійної комісії. 

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

Пропозицію підтримано. 

 

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 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 взяти за 

основу. 

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

Пропозицію підтримано.   

 

ПРОПОЗИЦІЯ: питання порядку денного «№11. Інформація про стан 

підготовки до літнього відпочинку та оздоровлення дітей територіальної 

громади  у 2022 році»  заслухати перед питанням №2. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 1. 

Пропозицію підтримано.   

 

ПРОПОЗИЦІЯ: 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 

затвердити в цілому, зі змінами. 

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

Пропозицію підтримано.   

ВИРІШИЛИ: 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 

затвердити в цілому, зі змінами. 

 

          СЛУХАЛИ: 2. Про стан підготовки до літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей територіальної громади  у 2022 році. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської ради 

Віктор БИЧКОВСЬКИЙ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома.  

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

Пропозицію  підтримано. 



ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома.  /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

  

На засідання постійної комісії прибула член постійної комісії Ірина ЛУЦИК. 

 

СЛУХАЛИ: 3.(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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 4.(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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 5.(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.  

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

 



СЛУХАЛИ: 6.(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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 
СЛУХАЛИ: 7.(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.  

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

  

СЛУХАЛИ: 8.(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.  

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

  

СЛУХАЛИ: 9.(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.  

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

          СЛУХАЛИ: 10.(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.  

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

           

          СЛУХАЛИ: 11.(21). Про затвердження СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «КОВЕЛЬСЬКА ДИТЯЧА ХУДОШНЯ ШКОЛА ІМ.АНДРОНИКА 

ЛАЗПРЧУКА» (нова редакція).  

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання. 

Голосували: «за» - 6, «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  Світлани ВЕРЧУК завершити роботу 

постійної комісії. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію   підтримано. 

 

 

Голова постійної комісії                                                       Світлана ВЕРЧУК 

 

Вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                              Наталія ПОЛІЩУК 


