
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 

 

19 травня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок о 14.00 

          Закінчення о 15.00 

 

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

О.,  МИРОНЮК А., РУДЬ Ю.,  ЯЦУК Ж. 

 

ВІДСУТНІ: ЛУЦИК І ., ДРУЖИНОВИЧ Т. 

 

Запрошені: 

БАГНОВА О. - секретар міської ради; 

ВЕЛЬМА Ж. - начальник служби у справах дітей виконавчого комітету міської 

ради; 

ЖАБЮК Л. – головний спеціаліст управління освіти виконавчого комітету 

міської ради 

МАЛЕНИЦЬКА Н. – заступник міського голови; 

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

виконавчого комітету міської ради; 

СОЗОНІК С. – заступник начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

ЧУЛІПА І. – керуючий справами 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.(3). 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.(17). Інформація про роботу виконавчого комітету міської ради у 

першому кварталі 2022 року. 

Інформує керуючий справами виконавчого комітету міської ради Іван 

ЧУЛІПА. 



4.(18).Про роботу управління культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради за 2021 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ. 

5. Про роботу служби у справах дітей з реалізації державної політики з 

питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та 

вчинення правопорушень дітьми у 2021 році. 

Інформує начальник служби у справах дітей виконавчого комітету міської 

ради Жанна ВЕЛЬМА, 

6. Про хід підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 

році. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської ради 

Віктор БИЧКОВСЬКИЙ. 

7. 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» - 6, «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 міської ради 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» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію підтримано.   

 

ПРОПОЗИЦІЯ начальника управління культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради Андрія МИГУЛІ: включити до порядку 

денного, як невідкладний, проєкт рішення №22 «Про внесення змін до рішення 

Ковельської міської  ради від 24.02.2022 року №18/8  «Про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури і спорту Ковельської територіальної 

громади на 2022 рік та Положення про виплату одноразових грошових 

винагород» та розглянути після питання порядку денного № 4(18) . 

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

Пропозицію підтримано.   



 

ПРОПОЗИЦІЯ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради 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, враховуючи доповнення. 

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

Пропозицію підтримано.   

ВИРІШИЛИ: порядок денний засідання постійної комісії міської ради 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, враховуючи доповнення. 

 

СЛУХАЛИ: 2.(3). Про внесення змін до Програми соціального захисту 

окремих категорій мешканців Ковельської територіальної громади на  2022 рік. 

Доповідає заступник начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради Світлана СОЗОНИК. 

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: 3.(17). Інформація про роботу виконавчого комітету міської 

ради у першому кварталі 2022 року. 

Інформує керуючий справами виконавчого комітету міської ради Іван 

ЧУЛІПА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома.   

 

СЛУХАЛИ: 4.(18).Про роботу управління культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради за 2021 рік. 

Інформує начальник управління культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома.   

 



СЛУХАЛИ: 5.(22). Про внесення змін до рішення Ковельської міської  

ради від 24.02.2022 року №18/8  «Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту Ковельської територіальної громади на 2022 рік та 

Положення про виплату одноразових грошових винагород 

Доповідає начальник управління культури, молоді та спорту 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.   

 

СЛУХАЛИ: 6. Про роботу служби у справах дітей з реалізації державної 

політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій 

бездоглядності та вчинення правопорушень дітьми у 2021 році. 

Інформує начальник служби у справах дітей виконавчого комітету міської 

ради Жанна ВЕЛЬМА. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома.   

 

СЛУХАЛИ: 7. Про хід підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2022 році. 

Інформує головний спеціаліст управління освіти виконавчого комітету 

міської ради Лариса ЖАБЮК. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома.   

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

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома.   

 

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»                                               Юлія ПАШКЕВИЧ                                           

 


