
ПРОТОКОЛ № 10 

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 

 

21 липня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок: о 14.00 

          Закінчення: о 14.25 

 

Присутні члени комісії: ВЕРЧУК С.,  КЛІМАШЕВСЬКА  О., ЛУЦИК І.,  

МИРОНЮК А., РУДЬ Ю., ЯЦУК Ж. 

 

ВІДСУТНІ члени комісії: ДРУЖИНОВИЧ  В .,  ДРУЖИНОВИЧ Т. 

 

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; 

ЛИС Р. - заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради;  

МАЛЕНИЦЬКА Н. – заступник міського голови; 

САГАЛЬ С. – начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

САЧУК Т. - начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради; 

СЕМЕРЕЙ Р. – начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю 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.(4).Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей загиблих 

військовослужбовців, поранених і зниклих безвісти осіб, які брали участь в 

АТО, ООС та захисті Батьківщини від збройної агресії Російської Федерації 

проти України на 2022-2024 роки. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

4.(5).Про внесення змін до Положення про порядок надання адресної 

матеріальної допомоги мешканцям Ковельської територіальної громади, 

затвердженого рішенням Ковельської міської ради від 25.02.2021 року №5/104. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ. 

         5.(11).Про затвердження  СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

«КОВЕЛЬСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ «ПРОСВІТА» (нова редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

         6.(12).Про затвердження  СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

«ТРАНСКОРДОННИЙ ЦЕНТР ДІАЛОГУ КУЛЬТУР ІМЕНІ ГЕТЬМАНІВ 

РУЖИНСЬКИХ» КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

7.(13).Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ  КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«КОВЕЛЬСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «МІСТО ІДЕЙ» (нова 

редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

8.(14).Про затвердження СТАТУТУ  

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОВЕЛЬСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА  

СПОРТИВНА ШКОЛА ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНДРАТОВИЧА» (нова редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

        9.(15). Про   затвердження   СТАТУТУ    КОМУНАЛЬНОГО   ЗАКЛАДУ 

«ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №1  ІМЕНІ ПЕТРА СТУСА» 

(нова редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

         10.(16). Про   затвердження    СТАТУТУ    КОМУНАЛЬНОГО         

ЗАКЛАДУ «КОВЕЛЬСЬКА ШКОЛА МИСТЕЦТВ» (нова редакція) 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

         11.(19).Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ковеля» 

(посмертно). 



Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

 12.(20).Про виділ спеціальних класів з КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

"НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 7 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА 1 СТУПЕНЯ" МІСТА КОВЕЛЯ 

та приєднання їх до ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 8 М. КОВЕЛЯ. 

 Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор БИЧКОВСЬКИЙ. 

          13.(21).Про перейменування та затвердження нової редакції статуту 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО 

ТИПУ №7 «ДИВОСВІТ» МІСТА КОВЕЛЯ. 

 Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор БИЧКОВСЬКИЙ. 

14.(24). Інформація про роботу управління соціального захисту 

населення.  

Інформує начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ.  

         15. Інформація про висвітлення діяльності міської ради, виконавчого 

комітету та їх структурних підрозділів в засобах масової інформації. 

Інформує начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю виконавчого комітету міської ради Руслана СЕМЕРЕЙ. 

16. 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 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. 

Голосували: «за» - 6, «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. 

 

           СЛУХАЛИ: 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. 

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.(4).Про затвердження Програми соціальної підтримки 

сімей загиблих військовослужбовців, поранених і зниклих безвісти осіб, які 

брали участь в АТО, ООС та захисті Батьківщини від збройної агресії 

Російської Федерації проти України на 2022-2024 роки. 

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.(5).Про внесення змін до Положення про порядок надання 

адресної матеріальної допомоги мешканцям Ковельської територіальної 

громади, затвердженого рішенням Ковельської міської ради від 25.02.2021 року 

№5/104. 

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: 5.(11).Про затвердження  СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ  «КОВЕЛЬСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ «ПРОСВІТА» (нова редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

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.(12).Про затвердження  СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

«ТРАНСКОРДОННИЙ ЦЕНТР ДІАЛОГУ КУЛЬТУР ІМЕНІ ГЕТЬМАНІВ 

РУЖИНСЬКИХ» КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

 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.(13).Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ  КОМУНАЛЬНОЇ 

УСТАНОВИ «КОВЕЛЬСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «МІСТО ІДЕЙ» (нова 

редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

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.(14).Про затвердження СТАТУТУ  

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОВЕЛЬСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА  

СПОРТИВНА ШКОЛА ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНДРАТОВИЧА» (нова редакція). 



Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

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.(15). Про   затвердження   СТАТУТУ    КОМУНАЛЬНОГО   

ЗАКЛАДУ «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №1  ІМЕНІ ПЕТРА 

СТУСА» (нова редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

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.(16). Про   затвердження    СТАТУТУ    

КОМУНАЛЬНОГО         ЗАКЛАДУ «КОВЕЛЬСЬКА ШКОЛА МИСТЕЦТВ» 

(нова редакція). 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради Роман ЛИС.  

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.(19).Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Ковеля» (посмертно). 

Доповідає начальник сектору організаційно-аналітичної роботи відділу 

загальної та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради Тетяна 

САЧУК. 

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: 12.(20).Про виділ спеціальних класів з КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 7 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА 1 СТУПЕНЯ" МІСТА КОВЕЛЯ 

та приєднання їх до ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 8 М. КОВЕЛЯ. 

 Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор БИЧКОВСЬКИЙ. 

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: 13.(21).Про перейменування та затвердження нової редакції 

статуту ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) 

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №7 «ДИВОСВІТ» МІСТА КОВЕЛЯ. 

 Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор БИЧКОВСЬКИЙ. 

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: 14.(24). Інформація про роботу управління соціального 

захисту населення.  

Інформує начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія САГАЛЬ.  

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: 15. Інформація про висвітлення діяльності міської ради, 

виконавчого комітету та їх структурних підрозділів в засобах масової 

інформації. 

Інформує начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю виконавчого комітету міської ради Руслана СЕМЕРЕЙ. 

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. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

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 


