
ПРОТОКОЛ № 3 

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 березня 2023 року 

 

м. Ковель         Початок: о 16:05 

          Закінчення: о 15:10 

 

Присутні члени постійної комісії: Верчук С., Дружинович В., Дружинович Т.,  

Клімашевська О., Луцик І.,  Яцук Ж. 

 

Відсутні члени постійної комісії: Миронюк А., Рудь Ю. 

 

Запрошені: 

Багнова О. – секретар міської ради; 

Бичковський В. - начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

Вельма Ж. - начальник служби у справах дітей виконавчого комітету міської 

ради; 

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

міської ради; 

Маленицька Н. – заступник міського голови; 

Смітюх С. - директор територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Ковеля; 

 

  

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.(4). Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2022 р. № 24/65 

«Про затвердження комплексної місцевої програми «Освіта Ковеля – простір 

якості та інновацій» на 2023 рік». 

Доповідає директор центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Ковельської міської ради Волинської області Світлана Верчук. 

2.(20). Інформація про роботу відділу охорони здоров'я за 2022 рік. 

Інформує начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія Жолінська. 



3. Про роботу служби у справах дітей з реалізації державної політики з 

питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та 

вчинення правопорушень дітьми у 2022 році. 

Інформує начальник служби у справах дітей виконавчого комітету міської 

ради Жанна Вельма. 

4. Про розгляд звернення депутата міської ради Вадима Ткачука щодо 

надання матеріальної допомоги Вишневській Олені Іванівні. 

Інформує директор територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Ковеля Світлана Смітюх. 

5.Про трансформацію мережі навчальних закладів громади. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

 

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. 

 

На засідання постійної комісії прибула член комісії  Олена Клімашевська. 

 

СЛУХАЛИ: 2.(4). Про внесення змін до рішення міської ради від 

05.12.2022 р. № 24/65 «Про затвердження комплексної місцевої програми 

«Освіта Ковеля – простір якості та інновацій» на 2023 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» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: 2.(20). Інформація про роботу відділу охорони здоров'я за 

2022 рік. 

Інформує начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради Лідія Жолінська. 

ВИСТУПИЛИ члени постійної комісії: Верчук С., Дружинович В., 

Дружинович Т.  

ПРОПОЗИЦІЯ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома.  

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії інформацію з даного питання взяти до 

відома.  

 

СЛУХАЛИ: 3. Про роботу служби у справах дітей з реалізації державної 

політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій 

бездоглядності та вчинення правопорушень дітьми у 2022 році. 

Інформує начальник служби у справах дітей виконавчого комітету міської 

ради Жанна Вельма. 

ВИСТУПИЛА голова постійної комісії Світлана Верчук. 

ПРОПОЗИЦІЯ: інформацію з даного питання взяти до відома.  

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. /Текст інформації 

додається до протоколу/. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд звернення депутата міської ради Вадима 

Ткачука щодо надання матеріальної допомоги Вишневській Олені Іванівні. 

Інформує директор територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Ковеля Світлана Смітюх. 

ПРОПОЗИЦІЯ: в зв’язку з тим, що загальна сума матеріальної допомоги, виділеної 

депутатами міської ради для лікування Вишневської  І.О. станом на 23.02.2023 року 

становить 15 000 грн, відмовити в погодженні наступної суми 3 000 грн, зазначеної в 

зверненні депутата міської ради Вадима Ткачука, як такої, що перевищує ліміт. 

(Підстава: рішення міської ради від 23.12.2022 року №16/30/. 

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 2. 



Пропозицію  не підтримано. 

ВИРІШИЛИ: відмовити в погодженні наступної суми 3 000 грн, зазначеної в 

зверненні депутата міської ради Вадима Ткачука, як такої, що перевищує ліміт. 

(Підстава: рішення міської ради від 23.12.2022 року №16/30/. 

 

СЛУХАЛИ: 5.Про трансформацію мережі навчальних закладів громади. 

Інформує начальник управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Віктор Бичковський. 

ВИСТУПИЛА голо постійної комісії Світлана Верчук. 

ПРОПОЗИЦІЯ:  інформацію з даного питання взяти до відома.  

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: інформацію з даного питання взяти до відома. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ члена постійної комісії Валерія Дружиновича: повернутися лдо 

питання №4. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію  підтримано. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд звернення депутата міської ради Вадима 

Ткачука щодо надання матеріальної допомоги Вишневській Олені Іванівні. 

Інформує директор територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Ковеля Світлана Смітюх. 

ПРОПОЗИЦІЯ: в зв’язку з тим, що загальна сума матеріальної допомоги, виділеної 

депутатами міської ради для лікування Вишневської  І.О. станом на 23.02.2023 року 

становить 15 000 грн, відмовити в погодженні наступної суми 3 000 грн, зазначеної в 

зверненні депутата міської ради Вадима Ткачука, як такої, що перевищує ліміт. 

(Підстава: рішення міської ради від 23.12.2022 року №16/30/. 

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималось» - 1. 

Пропозицію  підтримано. 

ВИРІШИЛИ: відмовити в погодженні наступної суми 3 000 грн, зазначеної в 

зверненні депутата міської ради Вадима Ткачука, як такої, що перевищує ліміт. 

(Підстава: рішення міської ради від 23.12.2022 року №16/30/. 

ПРОПОЗИЦІЯ голови  постійної комісії  Світлани Верчук завершити роботу 

постійної комісії. 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

Пропозицію   підтримано. 

 

 

Голова постійної комісії                                                       Світлана ВЕРЧУК 

 

Вела протокол 

головний спеціаліст відділу 

«Секретаріат міської ради»                                              Наталія ПОЛІЩУК 


