
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять четверта  сесія VІ скликання 
 

від  06.06.2013 р. №1147 
 
Про звернення депутатів Коростенської  
міської ради VI скликання  
до голови Житомирської обласної ради 
 
 

Заслухавши інформацію керівника структурного підрозділу  КУ 
Житомирської обласної ради „Центр екстреної медичної  допомоги та 
медицини катастроф” в м.Коростені Садової І.І., керуючись ст.25, 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Прийняти звернення депутатів Коростенської міської ради VI  

скликання до голови Житомирської обласної ради Запаловського Й.А. щодо 
сприяння в діяльності структурного підрозділу  КУ Житомирської обласної 
ради „Центр екстреної медичної  допомоги та медицини катастроф”  в 
м.Коростені. (Звернення додається.) 

 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                       О.Заєць  
Начальник юридичного відділу                                       Т.Камінська                 
 
 
 
 
 
 
 



Голові Житомирської обласної 
ради Запаловському Й.А. 

 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Коростенської міської ради VI  скликанння 

 
Шановний Йосипе Антоновичу! 

 
В рамках реалізації соціальних ініціатив та Програми Президента 

України щодо реформування медичної галузі на базі колишнього відділення 
швидкої медичної  допомоги Коростенської ЦМЛ було створено 
Коростенську  підстанцію КУ «Центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф» Житомирської обласної ради, котра територіально 
обслуговує шість районів та м.Коростень, постраждалих від аварії на ЧАЕС. 

При поділі та передачі матеріальної бази до підстанції відійшло 5 
спецавтомобілів для обслуговування мешканців міста Коростеня. Термін 
експлуатації даних спецмашин вичерпаний, їх амортизаційний знос 
становить 75-100% (3 автомобілі експлуатуються понад 15 років, 2 – понад 
10 років). Автомобілі часто виходять з ладу, гума зношена, що за правилами 
дорожнього руху забороняє їх експлуатацію та не забезпечує своєчасний 
доїзд ЕМД до хворих та безпечне їх транспортування. На 5 машинах 
працює 6 бригад. Парк автомобілів не поновлювався понад 7 років, відсутня 
також ремонтна база та гаражі. 

За 5 місяців поточного року працівниками ЕМД в Коростені було 
здійснено 10925 виїздів на виклики (в середньому 90 викликів на добу). 
Однак оснащення бригад ЕМД медичним обладнанням  та устаткуванням 
залишається незадовільним. Бригади не забезпечені імобілізаційним 
обладнанням, відсутні ноші для  перенесення та транспортування хворих, 
дихальне та наркозне  устаткування, апаратура для діагностики та 
реанімації. (Перелік обладнання та потреба в ньому додається) 

Крім того, умови праці в яких опинилися медичні працівники 
підстанції залишаються неприйнятними. В приміщенні не проводилось 
жодних  ремонтів з 1999 року, недостатньо кабінетів для обладнання 
робочих місць працівників організаційно-статистичного відділу, 
бухгалтерії, прийому та огляду амбулаторних хворих, кімнати для 
вживання їжі. Відсутні офісні меблі (столи, стільці, шафи), комп’ютерна та 
копіювальна техніка, недостатньо спецодягу, миючих засобів, предметів 
господарського призначення. Диспетчерська підстанція не має окремого 
міського телефонного номера, відсутній прямий зв'язок зі службами 
швидкого реагування в місті на випадок надзвичайних ситуацій.  

Шановний Йосипе Антоновичу, просимо Вас звернути увагу і 
вирішити питання щодо забезпечення підстанції екстреної медичної 
допомоги у м.Коростені спецавтомобілем, а також коштами для ремонту 



приміщення підстанції та матеріально-технічним  обладнанням і 
оснащенням бригад відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги. 

 
Звернення прийняте на 24 сесії Коростенської міської ради VI 

скликання 06 червня 2013 року. 
 
                      


