
                                                                                  
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                       
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  01.04.2020р.  № _____.   

  

 

 

 
 

З метою оновлення складу комісії по контролю за оздоровленням дітей 

міста, у зв’язку з вибуттям окремих її членів, керуючись ст.40 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської 

міської ради  

 

    РІШАЄ: 

 
1. Затвердити оновлений склад комісії по контролю за оздоровленням дітей 

міста (дадається) 

2. Попередній склад комісії по контролю за оздоровленням дітей міста, 

затверджений рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради 

від 25.04.2018 р. № 182 „Про внесення змін до складу комісії по контролю за 

оздоровленням дітей міста”, вважати таким, що втратив чинність. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                              Володимир МОСКАЛЕНКО  

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                      Заступник  міського голови                              
                                                                                                                                                                                О.Дзига 

                                                                                                                                        Керуючий справами виконкому 

                                                                                                                                                                          А.Охрімчук                                                 
                                                                                                                      Начальник відділу у справах сім’ї, молоді, 

                                                                                                                                              фізичної культури та спорту 

                                                                                                                                                                             О. Черних 

                                                                                                 Начальник  юридичного відділу                        

                                                                                                                                                                          Т.Камінська 

Про внесення змін до складу комісії  

по контролю за оздоровленням дітей міста  
 



Додаток  

                                                                                                       до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

                                                                                                       від 01.04.2020 р. № _____ 

 

Склад 

комісії по контролю за оздоровленням дітей міста 

Дзига Олександр Олексійович - заступник міського голови,  

голова комісії 

Заєць Микола Анатолійович - начальник відділу охорони 

здоров’я виконавчого комітету 

Коростенської міської ради,  

заступник голови комісії                            

Міхалєва Ольга Анатоліївна - головний спеціаліст відділу у 

справах сім’ї, молоді, фізичної 

культури та спорту виконавчого 

комітету Коростенської міської 

ради, секретар комісії                          

Члени комісії:   

Черних Олена Володимирівна - начальник відділу у справах сім’ї, 

молоді, фізичної культури та спорту 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

Краснокутська Алла Володимирівна - начальник відділу освіти 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

Єсін Ігор Володимирович - начальник управління праці та 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

Малихіна Лариса Миколаївна - заступник головного лікаря з 

охорони дитинства та материнства 

КЗОЗ ,,Центр первинної медико-

санітарної допомоги Коростенської 

міської ради’’ 

Фіцай Ніна Миколаївна начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

Ходаківський Микола Миколайович - генеральний директор КНП 

,,Коростенська центральна міська 

лікарня Коростенської міської 

ради’’ 

 
 

 

Керуючий справами виконкому                                         Андрій  ОХРІМЧУК  


