
               
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н  Я   
 

 
 

Від  14.03.2012р. № 96 
 
Про створення координаційної ради з питань соціального 
захисту одиноких громадян, громадян похилого віку,  
інвалідів та соціально-незахищених  верств населення  
міста Коростеня при виконавчому комітеті Коростенської  
міської ради 
 
 

З метою координації спільної роботи закладів соціальної сфери, охорони 
здров’я, освіти, громадських організацій, релігійних конфесій по виявленню 
соціально-незахищених верств населення, своєчасного взяття їх на облік та в 
подальшому сприяння у наданні їм відповідної соціальної допомоги на 
виконання Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні”, Закону України “Про гуманітарну допомогу”, Закону України “Про 
соціальні послуги” керуючись п.п.2 п.б, п.п2 ч.1 ст. 34, ст.40 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської 
міської ради 
РІШАЄ: 
 

1. Створити при виконавчому комітеті Коростенської міської ради 
координаційну раду з питань соціального захисту одиноких громадян, громадян 
похилого віку, інвалідів та соціально-незахищених верств населення міста 
Коростеня. 

 
2. Затвердити склад координаційної ради (додаток 1). 
 
3. Затвердити Положення про координаційну раду з питань соціального 

захисту одиноких громадян, громадян похилого віку, інвалідів та соціально-
незахищених верств населення міста Коростеня (додаток 2). 

 
 
 



4.  Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на заступника 
міського голови Дзигу О. О. 

 
 

Міський голова                                                                                В. Москаленко 
 
 

                                                                                       Керуючий справами виконавчого комітету                 
                                                                                                                                           А. Охрімчук 

 
                                                                                                                          Секретар міської ради                                                                            
                                                                                                                                     В.Ходаківський 

 
                                                                                                                  Заступник міського голови              

О. Дзиґа 
 

                                                                                                                   Начальник УПСЗН                                     
                                                                                                                                         І.Єсін 

 
                                                                                                          Начальник юридичного відділу                         
                                                                                                                                           Т.Камінська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          Додаток 
                                                                                      до рішення виконавчого  

                                                           комітету                                      
                                                                               № 96 від 14.03.2012 

 
 

СКЛАД 
координаційної ради з питань соціального захисту одиноких громадян, 

громадян похилого віку,інвалідів та соціально-незахищених верств населення 
міста Коростеня при виконавчому комітеті Коростенської міської ради 

 
 

Голова координаційної ради: 
 

Дзига Олександр Олексійович - заступник міського голови 
 

Заступник голови координаційної ради: 
 

Єсін Ігор Володимирович - начальник УПСЗН 
  

Секретар координаційної ради: 
 

Зінов’єва Віра Іванівна - завідувач відділення соціальної 
допомоги вдома 
 

Члени координаційної ради: 
Шишук Ігор Якович - директор КУ Територіальний центр 

соціального обслуговування 
Микитчук Олександр Федорович - директор ЦСССДМ 
Васькевич Микола Григорович - заступник головного лікаря з 

амбулаторно-поліклінічної роботи 
Малихіна Лариса Миколаївна - заступник головного лікаря по 

дитинству та пологовій допомозі 
Фіцай Ніна Миколаївна - начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету Коростенської 
міської ради 

Григорчук Ігор Леонідович - начальник відділу у справах сім’ї, 
молоді, фізичної культури та спорту 

Шахрай Олена Василівна - головний спеціаліст відділу освіти 
Шкуратова Людмила Миколаївна - Коростенське міське товариство 

“Червоного Хреста” 



Слобожан Леонід Миколайович - голова Коростенської міської 
організації ветеранів України 

Луцишин Микола Іванович - виконавчий директор ради 
директорів міста (за згодою) 

Ярмолюк Руслан Володимирович - голова ради підприємців міста  
(за згодою) 

Чалая Любов Петрівна - голова Коростенського міського 
Товариства Інвалідів (за згодою) 

Матяш Надія Яківна - голова спілки ”Діти Чорнобиля” 
 (за згодою) 

Парфенюк Олена Азатівна - голова правління Коростенського 
УВП УТОС (за згодою) 

Санасарян Ірина Дмитрівна - голова територіального органу УТОГ 
Максименко Андрій Олександрович - голова ГО “Вітер надії та любові”  

(за згодою) 
Прищепчук Василь Михайлович - голова міської ГО “Союз. Чорнобиль. 

Україна” (за згодою) 
Новицька Євгенія Іванівна - директор центру реабілітації дітей 

інвалідів “Джерело надії” 
Венгловська Валентина Степанівна - голова органу самоорганізації 

населення - Спілки голів окружних 
будинкових  комітетів 
(за згодою) 

Островська Галина Михайлівна - голова Коростенської міської жіночої 
ради (за згодою) 

Маринець Михайло Андрійович - євангельська церква християн 
“Перемога” (за згодою) 

 
   

 
                                                                                       

Керуючий справами виконавчого комітету                                    А. Охрімчук 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                     Додаток 
                                                                                                до рішення виконавчого 
                                                                                                комітету 
                                                                                                № 96 від 14.03.2012 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про координаційну раду з питань соціального захисту одиноких громадян, 

громадян похилого віку, інвалідів та соціально-незахищених верств населення 
міста Коростеня при виконавчому комітеті Коростенської міської ради 

 
1. Координаційна рада з питань соціального захисту одиноких громадян, 

громадян похилого віку, інвалідів та соціально-незахищених верств населення 
міста Коростеня  при виконавчому комітеті Коростенської міської ради (далі – 
рада) є дорадчим органом, який створюється з метою координації спільної 
роботи закладів соціальної сфери, охорони здров’я, освіти, громадських 
організацій, релігійних конфесій по виявленню соціально-незахищених верств 
населення, своєчасного взяття їх на облік та в подальшому сприяння у наданні 
їм відповідної соціальної допомоги. 

 
2. У своїй діяльності рада керується законами України, постановами 

Верховної ради України, Указами та розпорядженнями Президента України, 
постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови та 
рішеннями виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

 
3. Основними завданнями ради є: 
3.1. Координація спільної роботи закладів соціальної сфери, охорони 

здров’я, освіти, громадських організацій, релігійних конфесій, спрямованої на 
забезпечення вирішення питань з соціального захисту одиноких громадян, 
громадян похилого віку, інвалідів та соціально-незахищених верств населення 
міста Коростеня; 

3.2. Поєднання  зусиль закладів соціальної сфери, охорони здров’я, 
освіти, громадських організацій, релігійних конфесій по забезпеченню 
вирішення питань соціального захисту одиноких громадян, громадян похилого 
віку, інвалідів та соціально-незахищених верств населення міста Коростеня; 

3.3. Участь в реалізації в місті комплексних програм соціального 
спрямування; 

3.4. Надання кваліфікованої допомоги закладам соціальної сфери, 
охорони здров’я, освіти, громадським організаціям, які займаються вирішенням 
питань соціального захисту одиноких громадян, громадян похилого віку, 
інвалідів та соціально-незахищених верств населення, координація їх зусиль  у 
цьому напрямку. 

 
 



 
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 
4.1. Розробляє рекомендації  та протокольні доручення з питань 

соціального захисту одиноких громадян, громадян похилого віку, інвалідів та 
соціально-незахищених верств населення; 

4.2. Визначає стратегічні напрямки та розглядає стан справ по 
соціальному захисту одиноких громадян, громадян похилого віку, інвалідів та 
соціально-незахищених верств населення міста Коростеня. 

 
5. Рада має право: 
5.1. Отримувати в закладах соціальної сфери, охорони здров’я, освіти, 

громадських організаціях, релігійних конфесіях необхідну інформацію 
відносно соціального захисту одиноких громадян, громадян похилого віку, 
інвалідів та соціально-незахищених верств населення; 

5.2. Вносити пропозиції міському голові та депутатам Коростенської 
міської ради щодо удосконалення роботи по соціальному захисту зазначеної 
категорії громадян. 

5.3. Члени координаційної ради зобов’язані: 
- відвідувати засідання координаційної ради та брати активну участь у її 

роботі; 
- виконувати рішення та доручення координаційної ради. 
 
6. Склад координаційної ради: 
6.1 Склад координаційної ради затверджується рішенням виконавчого 

комітету. 
6.2. Координаційну раду очолює голова, який відповідно до цього 

Положення: 
- організовує діяльність координаційної ради; 
- скликає та організовує підготовку засідань координаційної ради; 
- підписує документи від імені координаційної ради; 
- представляє координаційну раду у взаємовідносинах з органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 
засобами масової інформації та іншими юридичними та фізичними особами. 

6.3. Заступник голови координаційної ради виконує обов’язки голови у 
разі його відсутності. 

6.4. Секретар координаційної ради, відповідно до цього Положення: 
- здійснює оформлення документів щодо роботи координаційної ради; 
- готує матеріали на розгляд координаційної ради; 
- повідомляє про час, місце і порядок денний засідання координаційної 

ради членів координаційної ради, а також запрошення осіб. 
 

7. Діяльність координаційної ради: 
7.1. Координаційна рада здійснює роботу, відповідно до затверджених 

нею планів та регламенту роботи. 



7.2. Основною формою роботи координаційної ради є засідання, які 
проводяться за необхідності, але не рідше ніж два рази на рік. 

Засідання координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні 
не менше як половина її членів. 

7.3. Рішення координаційної ради є правомочним, якщо за нього 
проголосувала проста більшість членів координаційної ради, присутніх на 
засіданні. 

У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови 
координаційної ради. 

7.4. Рішення координаційної ради мають рекомендаційний характер та 
подаються головою координаційної ради міському голові, виконавчому 
комітету для врахування при підготовці відповідних розпоряджень, рішень та 
пропозицій для розгляду міською радою. 

7.5. Членів координаційної ради, а також запрошених осіб, заздалегідь 
повідомляють про час, місце і порядок денний засідання координаційної ради. 

7.6. Підготовка матеріалів на розгляд координаційної ради здійснюється 
секретарем ради, її членами або іншими відповідальними особами за 
дорученням голови координаційної ради. 

7.7. Контроль за виконанням даного Положення покласти на заступника 
голови координаційної ради. 

 
 
 

Керуючий справами виконавчого комітету                          А. Охрімчук 
 
 


