
ПРОТОКОЛ № 2 

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 

 

16 лютого 2023 року 

 

м. Ковель         Початок: о 16:05 

          Закінчення: о 16:55 

 

Присутні члени постійної комісії: Верчук С., Дружинович В., Луцик І., Рудь 

Ю.,  Яцук Ж. 

 

Відсутні члени постійної комісії: Дружинович Т., Клімашевська О., Миронюк 

А. 

 

Запрошені: 

Багнова О. – секретар міської ради; 

Ваврищук А. – головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради; 

Жолінська Л. - начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради; 

Кондратович Ю. - начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради; 

Мигуля А. -  начальник управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради;   

Маленицька Н. – заступник міського голови; 

Мурай Л. - начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

Сагаль С. –  начальник управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

Троцюк Л. - начальник відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

міської ради; 

Романчук В. – начальник фінансового управління виконавчого комітету міської 

ради; 

Чуліпа І. – керуючий справами виконавчого комітету; 

Яковлев Т. – перший заступник міського голови. 

 

Присутні  на засіданні: 

Мілінчук А. – депутат міської ради; 

Лис Р.- заступник начальника управління культури, молоді, спорту та туризму 

виконавчого комітету міської ради; 

Созонік С. – заступник начальника управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

 



Головуюча 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. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Ковельської територіальної громади на 2022 рік за 2022 рік. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради   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.  

 

 

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» - 5, «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» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 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.(2). Про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Ковельської територіальної громади на 2022 рік за 2022 рік. 

Доповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі 

виконавчого комітету міської ради   Юрій Кондратович. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 3.(3). Про виконання  бюджету Ковельської територіальної 

громади за 2022 рік. 

Доповідає начальник фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина Романчук. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 4.(4.3). Про внесення змін до рішень Ковельської міської 

ради від 21.12.2022 року №29/8 та від 28.07.2022 року №24/4. 

Доповідає заступник начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради Світлана Созонік. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 5.(4.4). 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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 



 

СЛУХАЛИ: 6.(4.7). Про внесення змін до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту Ковельської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради  Роман Лис.  

ВИСТУПИЛИ: Дружинович В., Маленицька Н. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 7.(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. 

ВИСТУПИЛИ: Дружинович В., Лис Р., Маленицька Н., Рудь Ю. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання, враховуючи доповнення згідно додатку до пояснювальної записки. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного питання, 

враховуючи доповнення згідно додатку до пояснювальної записки (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 8.(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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 9.(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. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   



Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 10.(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. 

ВИСТУПИВ: Валерій Дружинович. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 11.(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. 

ВИСТУПИЛА Наталія  Маленицька.  

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання.   

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 12.(21) Інформація про роботу Комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа імені Євгена Кондратовича» за 

2022 рік. 

Інформує заступник начальника управління культури, молоді, спорту та 

туризму виконавчого комітету міської ради  Роман Лис.  

ВИСТУПИЛА Світлана Верчук. 

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома.  

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома. /Текст інформації додається до протоколу/. 



 

ПРОПОЗИЦІЯ голови  постійної комісії  Світлани Верчук завершити роботу 

постійної комісії. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію   підтримано. 

 

 

Голова постійної комісії                                                       Світлана ВЕРЧУК 

 

Вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                              Наталія ПОЛІЩУК 


