
ПРОТОКОЛ № 14 

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 

 

29 вересня 2022 року 

 

м. Ковель         Початок: о 09.30 

          Закінчення: о 09.50 

 

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

ЛУЦИК І., МИРОНЮК А., РУДЬ Ю., ЯЦУК Ж. 

 

ВІДСУТНЯ   ДРУЖИНОВИЧ Т. 

 

Запрошені: 

 

БАГНОВА О. – секретар міської ради; 

ЧЕРНЯКОВ В. - голова фракції ВО «Свобода» Валерій Черняков. 

 

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.(11.1). Про позбавлення Булгакова Василя Івановича, Мурадова Карима         

Тагановича, Федорова Олексія Федоровича   звання «Почесний громадянин                                            

міста Ковеля». 

          Доповідає голова фракції ВО «Свобода» Валерій Черняков. 

          3. 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» - 7, «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» - 7, «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.(11.1). Про позбавлення Булгакова Василя Івановича, 

Мурадова Карима Тагановича, Федорова Олексія Федоровича звання 

«Почесний громадянин міста Ковеля». 

          Доповідає голова фракції ВО «Свобода» Валерій Черняков. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії включити до порядку денного, як 

невідкладний, та затвердити проєкт рішення з даного питання  

Голосували: «за» - 7, «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» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Пропозицію   підтримано. 

 

 

Голова постійної комісії                                                       Світлана ВЕРЧУК 

 

Вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                              Наталія ПОЛІЩУК 


