
Протокол №17 

Засідання постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я 
та екології 

Дата проведення: 02.04.2018р. 

Місце проведення: кабінет місцевого самоврядування 

Присутні: 

1. Заєць М. А. 
2. Гурінчук А. В. 
3. Лиштва О. Г. 

 
Головуючий: Заєць М. А. – голова комісії з питань соціального захисту, 

охорони здоров’я та екології 
 
Запрошені: 
Вигівський В. В. – секретар міської ради 
Дзиґа О. О.  – заступник міського голови 
Грищенко Л. Л. – депутат міської ради. 
Войтюк Руслан Леонідович – юристконсульт, головний спеціаліст юридичного 

відділу. 
 
Порядок денний 

 
1. Про внесення змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 

2017-2019 роки» та затвердження її в новій редакції. 
 

Доповідає: Дзиґа О. О.  – заступник міського голови 
 

2. Про звернення Коростенської міської ради щодо добровільного оголошення 
заяви про відставку Президента України П. Порошенка та щодо засудження 
фактів репресій проти представників опозиційних демократичних сил та 
активістів. 

Доповідає: Грищенко Л. Л. – депутат міської ради.  

 

1. Питання слухали 
 

                  Доповідає: Дзиґа О. О. 
В зв’язку з утворенням двох окремих структурних підрозділа ЦМЛ та ПМСД, 

щоб було розуміння I розділ – це підтримка ЦМЛ, II розділ – ПМСД . 
Передбачається збільшення фінансування на лікарські засоби в розмірі 5 млн.грн. 
Передбачення фінансування на слухові апарати для дітей та дорослих в розмірі 600 
тис.грн. 



 

Заєць М. А.:  Пропоную підтримати 
 
Голосування: одноголосно 
 
Вирішили: підтримати пропозицію 
 
 
2. Питання слухали 

 
Доповідає: Грищенко Л. Л. – депутат міської ради. 
 
В зв’язку з тим, що даний проект рішення пройшов повну процедуру 

підготовки прошу винести в сесійний зал та схвалити звернення міської ради до 
Президента України П. Порошенка, Голови Верховної Ради України А.Парубія, 
Прем’єр-міністра України В.Гройсмана, Генерального прокурора Ю.Луценка щодо 
добровільного оголошення заяви про відставку Президента України П.Порошенка 
та щодо засудження фактів репресій проти представників опозицій них 
демократичних сил та активістів. 

Заєць М. А.: Вважаю даний проет рішення політично заангажований, тому 
підтримувати не буду. 

Грищенко Л. Л.: Моя думка, що це не є політичне рішення. 

   Лиштва О. Г.: Моя позиція, що даний проект зверненя потрібно підтримати. 

Гурінчук А. В.: Вважаю, що остаточні висновки має надати комісія законності 
та правопорядку. 

 
Заєць М. А. – виносимо проект звернення на розгляд сесії.  
 

Голосували: «За» - 1(Лиштва О. Г.) , «Проти» - 0, «Утримався» - 2(Гурінчук А.В., 
Заєць М. А.). 

 
 Рішення не прийнято. 
 
 

 

        Голова постійної комісії 

        з питань соціального захисту                                             Заєць М. А. 

        охорони здоров’я та екології 



 

 

 

       Секретар постійної комісії 

       з питань соціального захисту                                             Гурінчук А. В. 

      охорони здоров’я та екології 

 
 


