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ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання позачергової cорок третьої сесії Коростенської міської ради VІ 

скликання 
 
                                                                                            
                                            26 червня  2015 року 
                                            Зал засідань міської ради. 
 
                                            Усього обрано депутатів – 50 
                                            Присутні на сесії – 32 депутати 
 
                                                                              (Список додається). 
 

 
Позачергову сорок третю сесію Коростенської міської ради VІ скликання відкрив 

міський голова Москаленко В.В. 
 
1.СЛУХАЛИ : Про обрання секретаріату лічильної комісії. 
 
                         /Пропозиції вніс міський голова Москаленко В.В./. 
 
ВИРІШИЛИ : Обрати секретаріат та лічильну комісію у складі трьох чоловік: 
 
1.Лінькова Л.В. – депутат міської ради. 
2.Харакоз Н.В. – депутат міської ради. 
3.Білошицький Ю.В. – депутат міської ради. 
 
ГОЛОСУВАННЯ : одноголосно. 
 
2.СЛУХАЛИ: Про порядок денний сесії: 
 

Назва питання 
1.Про  надання  згоди   на   прийняття     у комунальну   власність   територіальної  громади 
цілісного майнового комплексу  Державний заклад „Відділкова  лікарня станції  Коростень” 
 

 
СЛУХАЛИ:Про регламент роботи сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ:Москаленко В.В. – міський голова 
Щодо регламенту роботи сесії: 
По порядку денного: по питанню порядку денного, Ясинецький О.А. - до 10 хв; для  
виступаючих до 7 хв., для інших питань сесії та для повторних виступів відвести до 2 хв. 
Перерву оголосити через дві години роботи сесії. 
 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
 
1.СЛУХАЛИ: Про  надання  згоди   на   прийняття     у комунальну   власність   

територіальної  громади цілісного майнового комплексу  Державний 
заклад „Відділкова  лікарня станції  Коростень” 
                                                           

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови. 
-Таке рішення рада вже приймала, однак міністерство розіслало 
рекомендації, яким саме має бути рішення по тексту. Тому виникла 
необхідність прийняти повторно. Наступні дії міністерства – постанова 
КМУ, яка мала б бути ще у лютому місяці 
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ВИСТУПИЛИ: Кіт Р.О – депутат міської ради. 
Ні слова немає про МОЗ. Невже всім керує мінінфраструктури? 
 
Ясинецький О.А. 
-Після цього рішення йде наступний крок, який стосуватиметься 
людського ресурсу, майна. 
 
Москаленко В.В. – міський голова. 
-Весь цей процес мав відбутися ще в січні місяці перед прийняттям 
державного бюджету – тоді б ніяких проблем не виникло. Ця ситуація 
показує роботу системи, яка допустила ситуацію, що маса людей 
залишились без зарплати. З міського бюджету виділені 4,5 млн.грн. - в 
червні місяці вони закінчаться. Що далі робити? Куди подіти лікарів.  
Райони просто проігнорували і жодної копійки не дали. Але зараз сесія 
районної ради приймає аналогічне рішення з нашим. Обласна рада, 
адміністрація відвернулись і коштів не дали. Ось це реальна проблема 
– люди, сім’ї. Колектив залізничної лікарні унікальний. Без істерик, 
терпляче виносять всі піруети від держави, обласної ради 
 
Новицька Є.І. – депутат міської ради 
-Потрібно все максимально роз’яснити людям – інтерв’ю 
Желєзнякової, рядових лікарів, просто залізничників. Навіть зробити 
додатковий вкладиш в газеті. Наша місія – зберегти кадри. 
 
Головійчук О.С. – депутат міської ради. 
-Дійсно, колектив один з кращих. Там вже організовується 
діагностичний центр, запрошуються інвестори. 
 
Бафадаров Ю.Б. – депутат міської ради 
-Я лікувався в цій лікарні, тому особисто можу підтвердити, що 
колектив дуже хороший. І постійно проводиться робота. У квітні 
місяці комісія з облдержадміністрація вивчала стан справ. 
 
Москаленко В.В. – міський голова 
-За останні десять років все що зроблено - лише за рахунок самої 
лікарні. За кожним віділенням були закріплені залізничні 
підприємство, які допомагали. Система ця рухнула, і лише завдяки 
головному лікарю, який залучив страхову медицину, інвесторів, 
трималася лікарня на плаву. Щодо комісії – її викликали ми, щоб 
зробили заключення. Вони і зробили – віддати лікарню 
Коростенському району, при цьому обходячи питання за рахунок чого 
вони будуть її утримувати. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення Коростенської міської ради (додається) 
ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно 
 
 
Міський голова                                                                                                 В.Москаленко 


