
                                                                        
                                                          

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту від 29.11.2018 року двадцять шостої сесії VІІ скликання Про 

внесення змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 2017-2019 

роки», затвердженої рішенням двадцять першої сесії VІІ скликання від  

24.05.2018 р. № 1023 (зі змінами, внесеними рішенням 22 сесії Коростенської 

міської ради VІІ скликання від 24.05.2018р. № 1063, рішенням 23 сесії 

Коростенської міської ради VІІ скликання від 05.07.2018р. № 1125, 

рішенням 25 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 

18.10.2018р.№1217)  

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

Рішення приймається з метою: 

Забезпечення підрозділів  Коростенської  ЦМЛ відповідно до проекту бюджету 

на 2019 рік  обладнанням, технікою, оплатою послуг господарських потреб, 

засобами пожежної приналежності, здійснення додаткового фінансування  для 

повного забезпечення дезінфікуючими засобами, лікарськими засобами та 

витратними матеріалами згідно нормативних інструкцій та санітарних норм і 

правил, та фінансування видатків на заробітну плату працівників  в разі 

недостатності обсягів медичної субвенції, оплати комунальних послуг та 

енергоносіїв. 

 

 

2. Цілі та завдання прийняття рішення 

Головним завданням прийняття рішення є: 

 - покращення якості та ефективності надання медичної допомоги 

населенню міста, забезпечення якісної та своєчасної допомоги необхідної для 

нормального і достойного існування. 

 

 

3. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 

рішення. 

Прийняття даного рішення відповідає статутній діяльності закладів охорони 

здоров’я. 

 

 

 

Начальник відділу охорони здоров’я  

виконавчого комітету Коростенської міської ради     М.А.Заєць 

 

 

 

 



Довідка 

до проекту від 29.11.2018 року двадцять шостої сесії VІІ скликання Про 

внесення змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 2017-2019 

роки», затвердженої рішенням двадцять першої сесії VІІ скликання від  

24.05.2018 р. № 1023 (зі змінами, внесеними рішенням 22 сесії Коростенської 

міської ради VІІ скликання від 24.05.2018р. № 1063, рішенням 23 сесії 

Коростенської міської ради VІІ скликання від 05.07.2018р. № 1125, 

рішенням 25 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 

18.10.2018р.№1217)  

 

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:  заступник міського голови  Дзига Олександр  Олексійович  

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій:   заступник міського голови Дзига 

Олександр  Олексійович. 

 

Запросити:  відділ  охорони  здоров’я виконавчого комітету Коростенської 

міської ради ,   комунальне некомерційне підприємство   «Центр  первинної  

медико - санітарної    допомоги »  Коростенської  міської  ради , Коростенську 

центральну міську лікарню.   
 

 

Розсилка:   відділ  охорони  здоров’я виконавчого комітету Коростенської 

міської ради, Коростенська центральна міська лікарня.   

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 


