
Протокол №3 
засідання постійної комісії з питань соціального захисту,  охорони 

здоров’я та екології 
від 19.02.2021р. 
 
ПРИСУТНІ: 
 
1.Лазаренко В.В. 
2.Турушин В.Є. 
3.Шевченко А.М. 
 

Головуюча: Лазаренко В.В. – голова постійної комісії з питань 
соціального захисту, охорони здоров’я та екології 
 

 В роботі постійної комісії взяли участь: секретар міської ради 
Олексійчук О.С., депутат міської ради Недашківський А.М. 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
 
Синицький О.П. – заступник міського голови 
Заєць М.А. – начальник відділу охорони здоров’я 
Єсін І.В. – начальник управління праці та соціального захисту населення 
Коростенської міської ради 
Лазаренко О.М.– головний спеціаліст юридичного відділу 
Микитчук О.Ф. – директор ЦСС 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
Назва питання: 
1.Про закріплення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання за 
депутатськими округами  
2.Про створення спостережної ради при комунальному некомерційному  
підприємстві «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської 
міської ради»  та затвердження її персонального складу 
3.Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коростень» 
Васильчуку Віктору Борисовичу  
4.Про внесення змін до «Міської програми розвитку та підтримки галузі 
охорони здоров’я на 2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції 
5.Про затвердження  нової  редакції  Статуту комунального  некомерційного  
підприємства «Коростенська  центральна  міська  лікарня Коростенської  
міської  ради»   
6.Про затвердження нової редакції  Положення комунальної установи 
«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг ) Коростенської міської територіальної громади» 
7.Про  затвердження  граничної  чисельності працівників  комунальної  
установи  Територіальний  центр  соціального  обслуговування (надання  
соціальних  послуг)  Коростенської  міської територіальної громади 
8.Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» Коростенської 
міської територіальної громади на 2017-2021 роки 



 
 
1.СЛУХАЛИ: Про закріплення депутатів Коростенської міської ради 

VIIІ скликання за депутатськими округами 
ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про створення спостережної ради при комунальному 

некомерційному  підприємстві «Коростенська 
центральна міська лікарня Коростенської міської ради»  
та затвердження її персонального складу 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
3.СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коростень» Васильчуку Віктору Борисовичу 
ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Міської програми розвитку та 

підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-2022 роки» 
та викладення її у новій редакції 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження  нової  редакції  Статуту 

комунального  некомерційного  підприємства 
«Коростенська  центральна  міська  лікарня 
Коростенської  міської  ради»   

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції  Положення 

комунальної установи «Територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Коростенської міської територіальної громади» 

ДОПОВІДАЄ: Єсін І. В. - начальник управління праці та соціального 
захисту населення 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
7.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  граничної  чисельності 

працівників  комунальної  установи  Територіальний  



центр  соціального  обслуговування (надання  
соціальних  послуг)  Коростенської  міської 
територіальної громади 

ДОПОВІДАЄ: Єсін І.В. – начальник управління праці та соціального 
захисту населення Коростенської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради, як невідкладне 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» 

Коростенської міської територіальної громади на 2017-
2021 роки 

ДОПОВІДАЄ: Єсін І.В. – начальник управління праці та соціального 
захисту населення Коростенської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
 
 
 
Голова постійної комісії  
з питань соціального захисту,  
охорони здоров’я та екології                                             В.В. Лазаренко 
 
 
 


