
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 

 

__  лютого  2023 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. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Ковельської територіальної громади на 2022 рік за 2022 рік. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі Юрій 

Кондратович. 

3. Про виконання  бюджету Ковельської територіальної громади за 2022 

рік. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

4. Про внесення змін та доповнень до місцевих програм: 

3) Про внесення змін до рішень Ковельської міської ради від 21.12.2022 

року №29/8 та від 28.07.2022 року №24/4. 

Доповідає начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Софія Сагаль. 

4) 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. 

7) Про внесення змін до 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.  

5.(6) Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2022р. № 29/23 

“Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2023 рік ”. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

6.(10) Про перейменування вулиці Мечникова та провулка 40 років 

Перемоги у місті Ковелі. 

Доповідає начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради Людмила Мурай. 



7.(12) Про звіт ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ щодо виконання стратегії його розвитку за 2022 рік. 

Доповідає директор центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Ковельської міської ради Волинської області Світлана Верчук. 

8.(13) Про затвердження СТАТУТУ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (нова редакція). 

Доповідає директор центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Ковельської міської ради Волинської області Світлана Верчук. 

9.(15) Про затвердження Порядку оплати послуг за організацію та 

влаштування поминальних обідів за загиблими (померлими) 

військовослужбовцями Збройних сил України та інших військових формувань 

України, які загинули (померли) внаслідок військової агресії російської 

федерації проти України. 

Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету міської ради Людмила Троцюк. 

10.(21) Інформація про роботу Комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа імені Євгена Кондратовича» за 2022 рік. 

Інформує начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради  Андрій Мигуля.  

11.Різне.  


