
  

 

 

Довідка 

до проєкту від 25.02.2020 року четвертої сесії VІІІ скликання Про 

внесення змін до «Міської програми розвитку та підтримки галузі 

охорони здоров’я на 2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції 

 

  

Проект рішення розроблено: відділ охорони здоров’я виконавчого комітету 

Коростенської міської ради. 

 

Виконавець:  Заєць Микола Анатолійович, начальник відділу охорони 

здоров’я виконавчого комітету  Коростенської міської ради, кабінет №26 

вулиця Грушевського, 22, місто Коростень, тел.5-00-28. 

 

Доповідає на сесії:  начальник відділу охорони здоров’я - Заєць Микола 

Анатолійович 

Доповідає на засіданнях постійних комісій:   :  начальник відділу охорони 

здоров’я - Заєць Микола Анатолійович 

 

Запросити:  відділ  охорони  здоров’я виконавчого комітету Коростенської 

міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико санітарної допомоги» Костенської міської ради, комунальне 

некомерційне підприємство «Коростенська центральна міська лікарня 

Коростенської  міської ради» 

  

 

Розсилка:   відділ  охорони  здоров’я виконавчого комітету Коростенської 

міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико санітарної допомоги» Костенської міської ради, комунальне 

некомерційне підприємство «Коростенська центральна міська лікарня 

Коростенської міської ради». 

 

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту від 25.02.2020 року четвертої сесії VІІІ скликання Про 

внесення змін до «Міської програми розвитку та підтримки галузі 

охорони здоров’я на 2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

В зв’язку із приведенням у відповідність «Міської програми розвитку та 

підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-2022 роки» виникла необхідність 

внесення змін до додатків 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Програми в части зміни по 

тексту з Кошти міського бюджету на Кошти бюджету Коростенської  міської 

територіальної громади. Також у зв’язку із 100% фінансуванням видатків  на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів бюджету 

міської територіальної громади виникла необхідність збільшити суму 

прогнозованого обсягу фінансування на 2021- 2022 роки. Також у зв’язку з  

покладанням обов’язків на управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Коростенської міської ради проведення капітальних 

ремонтів, реконструкції, будівництва об’єктів житлово-комунального 

господарства, об’єктів соціально-культурного призначення та інших об’єктів 

комунальної власності Коростенської міської територіальної громади 

виникла необхідність внесення змін в частині виконавців заходів з 

капітального ремонту, реконструкції, будівництва об’єктів зазначивши 

виконавцем «Управління ЖКГ міськвиконкому». 

 

 

 

 

 

Начальник ВОЗ ВК КМР                    Микола ЗАЄЦЬ 

 


