
 

 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
01  липня   2011 р.                               № 284 
 

 
 
 

 
Про утворення Координаційної ради 

з питань запобігання поширенню 
туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу 

та інших соціально-значущих хвороб 
при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації  
 

 
         Керуючись Законами України «Про місцеві державні адміністрації»,  «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року № 926 “Деякі 

питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу”, розпорядженням 
Київської міської державної адміністрації від 23.06.2009 року № 705 «Про 
створення Київської міської ради протидії туберкульозу» та з метою 

забезпечення належних умов захисту населення Дніпровського району, 
сприяння оперативному вирішенню питань протидії поширенню туберкульозу, 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих хвороб, ефективній 
реалізації програм і заходів щодо їх попередження: 

 
1. Утворити Координаційну раду з питань запобігання поширенню 

туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих хвороб при 
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 
2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань 

запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-
значущих хвороб при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, що додається. 
 

3. Начальнику управління охорони здоров‟я Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації Карабаєву Д.Т: 
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3.1  подати це розпорядження на державну реєстрацію до 

Дніпровського районного управління юстиції в м. Києві у встановленому 
законодавством порядку. 

 
3.2  забезпечити оприлюднення змісту цього розпорядження у засобах 

масової інформації. 
 

4. Це розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення. 
 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 
Муренка В.А. 

 
 

 
 

 
      Голова                                                                                           О. Шевчук 



 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

                                                                          розпорядження  голови 

Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації 

 

                      01 липня 2011  №  284  
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду з питань запобігання поширенню туберкульозу, 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих хвороб при  Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації 
 

 
I. Загальні положення 

 
1. Координаційна рада з питань запобігання поширенню туберкульозу, 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих хвороб при  Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації (далі – Координаційна рада), 
утворена розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, є консультативно-дорадчим органом, що здійснює координацію 
діяльності структурних підрозділів Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), територіальних органів, 
міністерств та центральних   органів виконавчої влади (далі – органи 

виконавчої влади), підприємств, установ, відповідних міжнародних, 
громадських та релігійних організацій, що працюють у Дніпровському районі 

міста Києва, з метою, формування та ефективної реалізації єдиної політики, 
консолідованого використання коштів та удосконалення системи моніторингу 

та оцінки у сфері запобігання   поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу 
та інших соціально-значущих хвороб. 

 
2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією та 

законами України, нормативними актами Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної координаційної 



ради з питань запобігання поширенню туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при 
Кабінеті Міністрів України (далі – Національна рада), рішеннями Київської  
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міської ради, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями голови 
райдержадміністрації та даним Положенням. 

 
3. Персональний склад Координаційної ради та зміни у ньому 

затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації за поданням 
управління охорони здоров„я райдержадміністрації. 

 
4.   Координаційну раду очолює  заступник голови райдержадміністрації.                   

Голова має  заступника. 

  
5.  До складу Координаційної ради входять  

голова, його заступник та секретар; 
представники органів виконавчої влади, відповідних міжнародних та 

громадських організацій, у тому числі тих, що    об‟єднають  людей, які живуть 
з туберкульозом, ВІЛ-інфекцією/СНІДом, іншими соціально-значущими 

хворобами, а також представниками суб‟єктів господарювання та підприємни-
цтва, об‟єднання профспілок і роботодавців та релігійних організацій;  

провідні спеціалісти у сфері протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу 
та іншим соціально-значущим хворобам. 

Голова, його заступники, секретар та члени Координаційної ради 
працюють на громадських засадах. 

 

6.  Для ефективного виконання окремих завдань Координаційної ради 
можуть утворюватись постійно діючі:   робочі групи, зокрема з питань протидії  

туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих хвороб, з 
моніторингу;  

група оцінки ефективності заходів, які забезпечують контроль за               
епідемією туберкульозу, ВІЛ – інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих 

хвороб. 
Головою   робочої  групи є член Координаційної ради. 

 До складу   робочої  групи можуть входити, крім членів  Координаційної 
ради: 

провідні фахівці закладів охорони здоров‟я; 
вищих навчальних  закладів; 

інших підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов‟язана з 
питаннями  протидії соціальним хворобам. 

 

 
II. Основні завдання Координаційної ради 

 
1. Координація діяльності та сприяння співробітництву підприємств, 

установ, відповідних міжнародних, громадських та релігійних організацій щодо 



запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, та інших 
соціально-значущих хвороб. 
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2. Розроблення та внесення на розгляд райдержадміністрації пропозицій 
стосовно визначення пріоритетів місцевої та національної політики, програм та 

заходів щодо запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ- інфекції/СНІДу та 
інших соціально-значущих хвороб, лікування, догляду та підтримки хворих. 

 
3. Розгляд питань з використання коштів бюджету м. Києва, що 

призначені для фінансування програм з проблем ВІЛ- інфекції/СНІДу, з метою 
їх раціонального та ефективного використання. 

 

4. Аналіз захворюваності на туберкульоз, ВІЛ- інфекції/СНІД та інші 
соціально-значущі хвороби і організація оперативного реагування на зміни 

епідемічної ситуації у цій частині.  
 

5. Інформування райдержадміністрації та громадськості про стан справ з 
протидії поширенню туберкульозу, ВІЛ- інфекції/СНІДу та інших соціально-

значущих хвороб. 
 

6. Розроблення та внесення на розгляд райдержадміністрації проектів 
програм та заходів щодо запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ- 

інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих хвороб, а також проектів актів з 
питань забезпечення виконання цих програм. 

 

7. Проведення моніторингу й оцінки виконання зазначених програм та 
заходів. 

 
8. Розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд її 

виконавчого органу  Київської міської ради ( Київської  міської державної 
адміністрації), обґрунтування та пропозицій щодо фінансування міських 

програм профілактики туберкульозу, ВІЛ- інфекції/СНІДу та інших соціально-
значущих хвороб. 

 
III. Координаційна рада має право 

 
1. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію від 

органів виконавчої влади, підприємств, установ незалежно від форм влас-ності, 
необхідну для виконання покладених на Координаційну раду завдань. 

 

2. Заслуховувати   інформації   керівників   органів   виконавчої   влади, 
підприємств, установ незалежно від форм власності, які беруть участь у 

проведенні заходів щодо запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ- 
інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих хвороб в районі. 

 



3. Утворювати в разі потреби консультаційні, експерті та робочі групи із 
залученням представників органів виконавчої влади, провідних фахівців 

закладів охорони здоров‟я, вищих навчальних закладів, інших організацій 
незалежно від форм власності (за згодою їх керівників).  
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4. Скликати наради, конференції, семінари за участю представників 

органів виконавчої влади, підприємств, установ, відповідних міжнародних, 
громадських та релігійних організацій з питань боротьби з туберкульозом, ВІЛ- 

інфекції/СНІДом та інших соціально-значущих хвороб. 
 

5. Запрошувати для участі у засіданнях Координаційної ради в разі 
потреби інших осіб, які не є членами Координаційної ради. 

 

6. Організовувати роботу, пов'язану із залученням вітчизняних та 
іноземних інвестицій, коштів міжнародних організацій, благодійних фондів 

тощо, для реалізації програм та заходів щодо запобігання поширенню 
туберкульозу, ВІЛ- інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих хвороб. 

 
IV. Координаційна рада зобов'язана 

 
1. Забезпечувати проведення комплексного аналізу причин поширення 

туберкульозу, ВІЛ- інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих хвороб в 
районі, та в межах своєї компетенції проводити контроль за дотриманням 

органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями 
незалежно від форм власності законодавчих і нормативно-правових актів з 
питань боротьби з туберкульозом, ВІЛ- інфекції/СНІДом та іншими соціально-

значущими хворобами. 
 

2. Забезпечувати розробку проектів міських програм та комплексних 
заходів щодо запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ- інфекції/СНІДу, 

інших соціально-значущих хвороб та здійснювати контроль за їх виконанням. 
 

3. Висвітлювати в ЗМІ результати реалізації програм запобігання 
поширенню туберкульозу, ВІЛ- інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих 

хвороб в районі. 
 

V. Організація роботи Координаційної ради 
 

1. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання.  
 

2. Засідання Координаційної ради проводяться відповідно до плану  

роботи, який затверджує голова, але не рідше, ніж один раз на квартал. 
Позачергові засідання проводяться у разі потреби. 

 
3. Порядок діяльності Координаційної ради визначається Регламентом 

ради, що затверджується її рішенням.  



Голова Координаційної ради може запропонувати експертів, 
представників  громадськості та засоби масової інформації для участі в 

засіданнях ради. 
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4. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому 
присутні не менш як дві третини її членів. Члени Координаційної ради 

зобов'язані особисто брати участь у ї засіданнях. 
 

5. Засідання Координаційної ради проводить її голова або за дорученням 
голови один з його заступників. 

 

6. За дорученням голови Координаційної ради підготовку проведення 
засідань здійснюють заступник голови та секретар. 

 
7. Рішення Координаційної ради приймається простою більшістю голосів 

її членів, присутніх на засіданні. 
 

8. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер і 
можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних розпоряджень або 

доручень голови райдержадміністрації.      
 

9. Рішення Координаційної ради оформлюється протоколом який 
підписують голова Координаційної ради (у разі його відсутності – головуючий) 
на засіданні ради та її секретар. 

 
10. Зміни до переліку питань, попередньо визначених порядком денним 

засідання, вносяться за пропозицією будь-якого члена Координаційної ради і 
ухвалюються шляхом відкритого голосування на початку засідання. 

 
11. Координаційна рада здійснює контроль за виконанням своїх рішень та  

розглядає на своїх засіданнях стан їх виконання. 
 

12. Відповідальність за роботу координаційної ради несе її голова. 
 

13. Координаційна рада широко інформує громадськість про свою 
діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання. 

 
14. Рада використовує в роботі бланки із своїм найменуванням. 
 

 
 

 
 

Керівник  апарату                                                                             А. Павленко  
 



 
 

 
 

 


