
                                                                                                            

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії з питань дотримання прав людини, депутатської 

діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту інтересів 

 

25 липня 2022 року 

 

  10.00 год.                                                                                     Сесійний зал 

  

 1. Про порядок денний  засідання постійної комісії з питань дотримання 

прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, 

конфлікту інтересів. 

 Доповідає голова постійної комісії Андрій МІЛІНЧУК. 

2.(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. 

          3.(11).Про затвердження  СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

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

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

          4.(12).Про затвердження  СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

«ТРАНСКОРДОННИЙ ЦЕНТР ДІАЛОГУ КУЛЬТУР ІМЕНІ ГЕТЬМАНІВ 

РУЖИНСЬКИХ» КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

5.(13).Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ  КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«КОВЕЛЬСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «МІСТО ІДЕЙ» (нова редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

6.(14).Про затвердження СТАТУТУ  

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОВЕЛЬСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА  

СПОРТИВНА ШКОЛА ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНДРАТОВИЧА» (нова редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

         7.(15). Про   затвердження   СТАТУТУ    КОМУНАЛЬНОГО   ЗАКЛАДУ 

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

(нова редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  



         8.(16). Про   затвердження    СТАТУТУ    КОМУНАЛЬНОГО         

ЗАКЛАДУ «КОВЕЛЬСЬКА ШКОЛА МИСТЕЦТВ» (нова редакція). 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради Андрій МИГУЛЯ.  

          9.(17). Про   затвердження  Положення   Центру комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю м. Ковеля в новій редакції та Порядку  здійснення 

реабілітаційних заходів в Центрі комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю м. Ковеля  

          Доповідає директор Центру комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю м. Ковеля Марія КИСЛЯК. 

         10.(18). Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, 

слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного) на території 

Ковельської територіальної громади. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

Юрій КОНДРАТОВИЧ. 

          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. Різне. 

 


