
Протокол №6 
засідання постійної комісії з питань соціального захисту,  охорони 

здоров’я та екології 
від 15.09.2021р. 
 
ПРИСУТНІ: 
 
1.Лазаренко В.В. 
2.Шевченко А.М. 
3.Науменко О.В. 
4.Мостівенко Т.А. 
 

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: 
 
Заєць М.А. – начальник відділу охорони здоров’я 
Орлова М.Г. – головний бухгалтер відділу освіти 
Вакульчук С.М. – головний спеціаліст юридичного відділу 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
Назва питання: 
1.Про відшкодування вартості медичних оглядів працівників закладів освіти 
Коростенської міської територіальної громади  
2. Про внесення змін до «Міської програми розвитку та підтримки галузі 
охорони здоров’я на 2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції 
3.Про звернення депутатів міської ради до Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України щодо недопущення 
підвищення тарифів  і  забезпечення їх обґрунтованого рівня 
4.Про звернення депутатів міської ради до Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України щодо підвищення пенсій і 
виплати додаткової пенсії у 2021 році 
 
 
1.СЛУХАЛИ: Про відшкодування вартості медичних оглядів 

працівників закладів освіти Коростенської міської 
територіальної громади  

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Орлова М.Г. – головний бухгалтер відділу освіти, яка 

роз’яснила необхідність внесення цього питання на 
розгляд сесії 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 9 сесію 
Коростенської міської ради 



ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.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: Заєць М.А. – начальник відділу  охорони  здоров’я 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 9 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
3.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів міської ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 
України щодо недопущення підвищення тарифів  і  
забезпечення їх обґрунтованого рівня, як невідкладне 

ДОПОВІДАЄ: Тертична Н.А. – голова фракції «Європейська 
солідарність» в Коростенській міській раді 

ВИСТУПИЛИ: Недашківський А.М. – депутат міської ради, який 
сказав про необхідність  корекції даного звернення. 
Лазаренко В.В. – голова постійної комісії з питань 
соціального захисту, охорони здоров’я та екології : 

- Хто за те, щоб залишити  без змін   
Голосування: 
«За» - 2 (Мостівенко Т.А., Шевченко А.М.) 

- Хто за те, щоб внести зміни в текст? 
Голосування: 
«За» - 2 (Лазаренко В.В., Науменко О.В.) 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 9 сесію 
Коростенської міської ради 

4.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів міської ради до Президента 
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 
України щодо підвищення пенсій і виплати 
додаткової пенсії у 2021 році, як невідкладне 

ДОПОВІДАЄ: Тертична Н.А. – голова фракції «Європейська 
солідарність» в Коростенській міській раді 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 9 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 
 
 


