
Протокол №2 
засідання постійної комісії з питань соціального захисту, охорони 

здоров’я та екології 
від 18.12.2021р. 
 
ПРИСУТНІ: 
 
1.Лазаренко В.В. 
2.Мостівенко Т.А. 
3.Турушин В.Є. 
4.Науменко О. 
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. 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
 
Заєць М.А. – начальник відділу охорони здоров’я 
Єсін І.В. – начальник управління праці та соціального захисту населення 
Коростенської міської ради 
Вакульчук С.М. – головний спеціаліст юридичного відділу 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
Назва питання: 
1.Про затвердження Положення про постійні комісії Коростенської міської 
ради 
2.Про затвердження Регламенту роботи Коростенської міської ради VIIІ 
скликання 
3.Про план роботи Коростенської міської ради на 2021рік 
4.Про внесення змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 
2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції 
5.Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії VII скликання Коростенської 
міської ради від 20.10.2016 р. №367 
6.Про затвердження нової редакції положення відділу охорони здоров’я 
виконавчого комітету Коростенської міської ради 
7.Про  затвердження  граничної  чисельності працівників  комунальної  
установи Територіальний центр соціального  обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста Коростень 
8.Про внесення змін до рішення 11 сесії VIІ скликання Коростенської 
міської ради від 22.12.2016 р. № 494 «Про затвердження нової редакції  
Міської комплексної програми «Турбота» на 2017 - 2021 роки» із змінами  
9.Про затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ 
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ  КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 



 
 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії 

Коростенської міської ради 
ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту роботи Коростенської 

міської ради VIIІ скликання 
ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Пропозиція Недашківський А.М.- депутат міської 

ради, Мостівенко Т.А. – депутат міської ради, про 
внесення змін  до регламенту про передбачення 
можливості ведення стенограми  на засіданнях постійних 
комісій окремим працівником 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на обговорення 
спільного засідання постійних комісій  

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
3.СЛУХАЛИ: Про план роботи Коростенської міської ради на 2021рік 
ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

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

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 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Лазаренко В.В. – депутат міської ради: 

- Скільки хворих на конкретні захворювання, і які 
субвенції по статтях безкоштовних ліків? 
Турушин В.Є. – депутат міської ради, пояснив про 
перенаправлення коштів із закупівлі техніки на потреби 
онкохворих (2 млн. 200 тис. грн.) 
Лазаренко В.В. – депутат міської ради: 

- Скільки працівників із фахівців приєднується? 
Заєць М.А. - начальник відділу охорони здоров’я: 

- Доповім пізніше. 1 млн. грн. закладено на 
придбавання житла 

Турушин В.Є. – депутат міської ради: 
- Компенсувати вартість оренди житла молодим 

лікарям 
Олексійчук О.С. – секретар міської ради: 

- Це уявні кошти 
Лазаренко В.В. – секретар міської ради: 



- Скільки потрібно проїзних квитків для медиків 
сільської місцевості? 

Олексійчук О.С. – секретар міської ради розповів про 
ситуацію в сільській медицині 
Заєць  М.А. - начальник відділу охорони здоров’я: 

- фельдшерський пункт – це навантаження для 
сімейного лікаря, немає фінансування на 
утримання  фельдшерського пункту 

Шевчук А.М. – депутат міської ради: 
- Необхідно передбачити кошти на безкоштовні квитки 
для медиків 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії VII 

скликання Коростенської міської ради від 20.10.2016 р. 
№367 

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

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

охорони здоров’я виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

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

Коростенської міської ради, як невідкладне 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
7.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  граничної  чисельності працівників  

комунальної  установи Територіальний центр 
соціального  обслуговування (надання соціальних 
послуг) міста Коростень 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 11 сесії VIІ скликання 

Коростенської міської ради від 22.12.2016 р. № 494 
«Про затвердження нової редакції  Міської 
комплексної програми «Турбота» на 2017 - 2021 
роки» із змінами   

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради, як невідкладне 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
9.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО 



ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ  КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради, як невідкладне 

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 


