
Протокол №4 
засідання постійної комісії з питань соціального захисту,  охорони 

здоров’я та екології 
від 06.04.2021р. 
 
ПРИСУТНІ: 
 
1.Лазаренко В.В. 
2.Мостівенко Т.А. 
3.Турушин В.Є. 
4. Науменко О.В. 
5.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., депутат 
міської ради Тертична Н.А. 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
 
Мельниченко О.В. – начальник фінансового упрпвління 
Заєць М.А. – начальник відділу охорони здоров’я 
Камінська Т.А. – начальник  юридичного відділу 
Ходаківський М.М. - генеральний директор КНП КЦМЛ КМР 
Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
Назва питання: 
1.Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської міської ради VIІІ 
скликання, затвердженого рішенням міської ради від 24.12.21 року №79 
2.Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду охорони 
навколишнього природного середовища на 2021 рік 
3.Про внесення змін до «Екологічної програми Коростенської міської 
територіальної громади на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням 29 сесії 
Коростенської міської ради VІІ скликання від 21.02.2019р. №1376 
4.Про внесення змін до рішення 42 сесії Коростенської міської ради VII 
скликання від 08.10.2020р. № 1979 «Про затвердження Програми 
забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. 
Коростень на 2021-2024 роки» 
5.Про звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання до 
Президента України, Кабінету Міністрів України щодо належного 
соціального забезпечення медичних працівників під час пандемії COVID-19 
 



 
1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської 

міської ради VIІІ скликання, затвердженого рішенням 
міської ради від 24.12.21 року №79 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису витрат міського фонду 

охорони навколишнього природного середовища на 2021 
рік 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.В. – начальник фінансового 
управління, доповіла про придбання сміттєвоза для 
КВГП 
Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ, доповів 
про необхідність сміттєвоза для громади (контейнери – 
необхідність) 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Екологічної програми 

Коростенської міської територіальної громади на 2019-
2021 роки», затвердженої рішенням 29 сесії 
Коростенської міської ради VІІ скликання від 
21.02.2019р. №1376 

ДОПОВІДАЄ: Мартинюк В.М. – начальник управління ЖКГ 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 42 сесії Коростенської 

міської ради VII скликання від 08.10.2020р. № 1979 «Про 
затвердження Програми забезпечення молодих сімей та 
одиноких молодих громадян житлом в м. Коростень на 
2021-2024 роки» 

ДОПОВІДАЄ: Камінська Т.А. – начальник  юридичного відділу 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 5 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Коростенської міської ради VIIІ 

скликання до Президента України, Кабінету Міністрів 
України щодо належного соціального забезпечення 
медичних працівників під час пандемії COVID-19 

ДОПОВІДАЄ: Тертична Н.А. – голова фракції «Європейська 
солідарність» в Коростенській міській раді, доповіла по 
суті питання, щодо підтримки лікарів первинної ланки, 



особливо, лікарів і фельдшерів сільських місцевостей.  
ВИСТУПИЛИ: Заєць М.А. - начальник відділу охорони здоров’я, 

пояснив ситуацію з процесом вакцинації. Станом на 
06.04.2021р.6  10801 особа про вакциновано в 
Житомирський області. 
Ходаківський М.М. - генеральний директор КНП 
КЦМЛ КМР, виступив з поясненням процесу і проблем 
вакцинації. Станом на 05.04.2021 р.  2 людини отримали 
2 дози. 
Олексійчук О.С. – секретар міської ради, запропонував 
підтримати звернення  із деякими змінами  (про 
вакцинацію всіх бажаючих)  

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

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


