
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
дев’ятнадцята  сесія VІ скликання 

 
від  23.11.2012 р. №921 
 
Про створення робочої групи з вивчення  
питання ліквідації відділення швидкої медичної  
допомоги Коростенської ЦМЛ 
 

Розглянувши розпорядження голови Житомирської обласної державної 
адміністрації від 01.11.12р №377 «Про створення та функціонування системи 
екстреної медичної допомоги», враховуючи рекомендації постійної комісії 
Коростенської міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я та 
екології, керуючись ст.25, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні”, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

 1.Створити робочу групу з вивчення питання ліквідації відділення 
швидкої медичної допомоги Коростенської ЦМЛ та передачі майна в спільну 
власність територіальних громад сіл селищ міст області з подальшою 
передачею його до комунальної установи «Центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради.(додаток1). 

2.Робочій групі до 10.12.12р. подати пропозиції щодо даного питання на 
розгляд чергової сесії міської ради. 

3.До отримання пропозицій робочої групи утриматись від ліквідації 
відділення швидкої медичної допомоги Коростенської ЦМЛ. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Дзиґу О.О. та постійну комісію міської ради з питань соціального 
захисту, охорони здоров’я та екології. 

 
Міський голова                                                                                В.Москаленко 

 
Секретар міської ради                                                                   В.Ходаківський 
Заступник міського голови                                                           О.Дзига 
Головний лікар ЦМЛ                                                                    В.Гордійчук 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська                  
 

 
 
 
 
 



 
Додаток до рішення 19 сесії 
Коростенської міської ради VI  
скликання від 23.11.12р. №921 
 

Склад робочої групи  
з вивчення питання ліквідації відділення швидкої медичної допомоги 

Коростенської ЦМЛ та передачі майна в спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст області з подальшою передачею 
його до комунальної установи «Центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» Житомирської обласної ради. 
 

1.Дзига О.О. – заступник міського голови. 
2.Гордійчук В.П. – головний лікар ЦМЛ. 
3.Щербанюк Л.П. – начальник фінансового управління виконавчого 

комітету Коростенської міської ради. 
4.Рибкін В.О. - заступник начальника управління економіки, начальник 

відділу по управлінню та приватизації міської комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради.. 

5.Садова І.Г. – завідувач відділення швидкої медичної допомоги 
Коростенської ЦМЛ. 

6.Танасевський М.М. – заступник  головного лікаря з медичного 
обслуговування населення міста. 

7.Кушимов М.Ю. – заступник головного лікаря з медичної частини. 
8.Васькевич М.Г. – заступник головного лікаря з амбулаторно – 

поліклінічної роботи. 
9.Желєзнякова А.В.  - головний лікар відділової лікарні станції 

Коростень. 
10.Волківський А.М. – депутат міської ради, голова постійної комісії 

Коростенської міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я та 
екології. 

11.Сатяєва К.М. – депутат міської ради, голова постійної комісії 
Коростенської міської ради з питань законності, правопорядку, прав людини, 
розвитку громади, депутатської діяльності та етики. 

12.Гресь О.П. – депутат міської ради, заступник голови постійної комісії 
міської ради з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку 
громади, депутатської діяльності та етики. 

13.Боровков В.В. – депутат міської ради, член постійної комісії міської 
ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності. 

14.Стужук В.М. – депутат міської ради, член постійної комісії міської 
ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності. 
 

 
 
Секретар міської ради                                                          В.Ходаківський 

 
 
 


