
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 

 

____  грудня  2022 року 

 14.00 год.                                                                                       Сесійний зал 

                                                
 

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. (2.1). Про внесення змін до цільової соціальної програми «Молодь 

Ковельської територіальної громади» на 2022 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

3.(2.2). Про внесення змін до рішення Ковельської міської ради 

Волинської області від 23.12.2021 року №16/8  «Про затвердження Програми 

соціального захисту окремих категорій мешканців Ковельської територіальної 

громади на  2022 рік». 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

4. Про Програму економічного і соціального розвитку Ковельської 

територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає перший заступник міського голови Тарас Яковлев. 

5.(До №5.2). Інформація про виконання програми фінансової підтримки 

та розвитку комунального некомерційного підприємства Ковельське 

міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради 

Волинської області на 2022-20224 роки станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія Жолінська 

(5.2). 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. 

6.(5.3). Про внесення змін до рішення Ковельської міської ради 

Волинської області від 28.07.2022 року №24/4 «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. 



7.(До № 5.5). Інформація про виконання програми висвітлення діяльності 

органів місцевого самоврядування на 2022-2024 роки станом на 01.12.2022 

року. 

Інформує начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю   виконавчого комітету міської ради  Руслана Семерей.         

(5.5). Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності органів 

місцевого самоврядування на 2022-2024  роки. 

Доповідає начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю   виконавчого комітету міської ради  Руслана Семерей.    

8.(До №5.7).    Інформація про виконання цільової соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку Ковельської міської 

територіальної громади на 2022 рік станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

(5.7). Про затвердження цільової соціальної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей шкільного віку Ковельської міської територіальної громади  

на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

9.(До № 5.8).  Інформація про виконання програми надання одноразової  

допомоги дітям-сиротам та  дітям, позбавленим батьківського піклування після 

досягнення18-річного віку  у Ковельській міській територіальній громаді на 

2022 рік станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

(5.8). Про затвердження  Програми надання одноразової  допомоги дітям-

сиротам та  дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-

річного віку  у Ковельській міській територіальній громаді на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

      10.(До № 5.9). Інформація про виконання комплексної місцевої програми 

«Освіта Ковеля -простір якості та інновацій» станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

(5.9). Про затвердження комплексної місцевої програми «Освіта Ковеля – 

простір якості та інновацій» на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

          11.(До №5.10). Інформація про виконання програми збереження об’єктів 

культурної спадщини Ковельської територіальної громади на 2022 рік станом 

на 01.12.2022 року. 

          Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

(5.10). Про затвердження Програми збереження об’єктів культурної 

спадщини Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 



Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

12.(До №5.11). Інформація про виконання програми  розвитку культури 

та мистецтва  Ковельської територіальної громади на 2022 рік станом на 

01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля. 

(5.11). Про затвердження Програми розвитку культури та мистецтва 

Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

13.(До №5.12). Інформація про виконання цільової соціальної програми 

«Молодь Ковельської територіальної громади» на 2022 рік станом на 01.12.2022 

року. 

(5.12).Про затвердження цільової соціальної програми «Молодь 

Ковельської територіальної громади» на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

14.(До № 5.13). Інформація про виконання міської програми розвитку 

фізичної культури та спорту на 2022 рік станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля. 

(5.13). Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

15.(До №5.16). Інформація про виконання Програми  соціального захисту 

окремих категорій  мешканців Ковельської територіальної громади  на 2022 рік 

станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

(5.16). Про затвердження Програми соціального захисту окремих 

категорій мешканців Ковельської міської територіальної громади  на 2023 рік. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

16.(6). Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2023 

рік. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

17.(7). Про виконання плану роботи міської ради  на 2022 рік та 

затвердження плану роботи  міської ради на 2023 рік. 

Доповідає секретар міської ради Оксана Багнова. 



 18.(12). Про затвердження Положення про відділ охорони здоров’я 

виконавчого комітету Ковельської міської ради в новій редакції. 

Доповідає начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія Жолінська. 

19.(13). Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в новій редакції. 

Доповідає начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

_____________________________________________________________ 

 20. Інформація про виконання міської програми підтримки розвитку 

пріоритетних видів спорту на 2022 рік станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля. 

21.Інформація про виконання розвитку туризму Ковельської  

територіальної громади на 2022-2024 роки станом на 01.12.2022 року.  

Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля. 

22. Інформація про виконання програми служби у справах дітей щодо 

соціального та правового захисту дітей, попередження безпритульності та 

бездоглядності серед дітей у 2022 році станом на 01.12.2022 року. 

Інформує начальник служби у справах дітей виконавчого комітету міської 

ради Жанна Вельма. 

23. Інформація про виконання програми підтримки сім’ї та молоді на 

2022-2024 роки станом на 01.12.2022 року. 

Інформує директор Ковельського міського центру соціальних служб 

Інна Третяк. 

24.Інформація про виконання програми із запобігання та протидії 

домашньому насильству за ознакою статті та протидії торгівлі людьми 

Ковельської територіальної громади на 2022-2024 роки станом на 01.12.2022 

року. 

Інформує директор Ковельського міського центру соціальних служб 

Інна Третяк. 

25. Про підготовку критичної інфраструктури міста до безперебійної 

роботи в умовах надзвичайної ситуації. 

Інформує перший заступник міського голови Тарас Яковлев. 

26.Про погодження суми коштів, виділених з депутатського фонду, для 

лікування Шпіки Жанни Адамівни. 

 

27. Різне. 

 

  


