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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ШРЖАВНА АДМIНIСТРАIЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
/-r/Йz'п/a ,аl/?Рсоz7

---Jl-
м. Кам'янка-Бузька

Про сmворення районноi
коорduнацiйноi раDu з пumань
проmudii ВIЛ iнфекцii/СНIfу mа
iншuх соцiальttо небезпечнuх
зажворювань у
Бузькому районi

l

Вiдповiдно до п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi

адмiнiстрацii>>, на виконання листа ,щержавнот служби Украiъи з tIитань

прот"дii ВIл-iнфекцii/снIду та iнших соцiально небезпечних зайорювань

,rЪ" Кабiнетi MiHicTpiB УкраiЪи вiд 3|.05.2О12 Ns 22l|670 <Про рiшення
нъцiональнот ради з питань протидii туберкульозу та ВIл-iнфекцii7снIдр,

роз[оряд"..""" голови Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ вiд 17.03.

20|4 Jф 2061015-|7 <Про внесення змiн у додаток до розпорядження голови

обласноi державноТ адмiнiстрацiТ вiд 4 березня 2008 року Jфl87/0/5-08>> та у'
зв'язку з кадровими змiнами:

1. Сiворити районну координацiйну раду з питань протидiт вIл
iнфекцii7сI-ilд' та iнших соцiа-гtьно небезпечних захворювань у Кам'янка-

Бузькому районi та затвердити fi склад згiдно додатку. ,- 
2. Затвердити Положення про районну координацiйну раду з питань

протидii ВIл-iнфекцii7снIду та iнших соцiатtьно небезпечних захворювань у
Кам'янка-Бузькому районi, що додасться.

3. Затвердити Регламент роботи районноi координацiйноI Ради з

питань .rроr"дli ВIЛ-iнфекцii7СНIДу та iнших соцiально небезпечних

захворювань у Кам'янка-Бузькому районi, що додаеться,
4. Визнати таким, що втратило чинrliсть розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii вiд 20 сiчня 2014 року Jlb 35/02-08/14 <Про створення

районноi *оорл""uчiйноТ Ради з питанъ протидii ВIЛ iнфекцii7СНIДу та iнших

ЪоцiальНо 
".б..rr.чниХ 

захворюВань У Кам'янка-Бузькому районi>,

Ка"м'янка-

/gr la"t-€/ ",- 
_



координацiйнiй щорiчно 255. Рйоннiй координацiйнiй радi щорiчно до 25 грудня ПОДаВаТИ

Комунапьному закJIаду <<Львiвський обласний центр з питань профiлактики та

боротьбИ зi СНI.Щом> звiТ прО проведеЕУ роботУ щодо виконання рiшень

районноi координацiйноi ради, план роботи координацiйноi ради на поточний

та наступний piK i його виконання, протокольнi рiшення.
6.к виконанням розпорядження покласти на заступника

голови

Голова B.I. Кирилич

радi

рh{ъ
В-\ WJ {-:
NЬ,а-\***-/ "-{\dж:ý

М.Мазяра.

,}



,Щодаток
до розпорядженнrI голови

райдержалмiнiстрацii

заступник голови раидержадмlнlстрац11,

з питань протидii ВIЛ-iнфекцii7СНIЩу t'a' iнших соцiально небезпеllних
захворювань у Кам'янка-Бузькому районi

Мазяр

Михайло Тарасовпч

Мигаль

Марiя €вгенiвна

Волошин

олег Iванович

Ковтало

Василь Володимирович

Кравець

0лександра Миронiвrrа

Загайко

Андрiй Михайлович

Барила

Людмила AHToHiBHa

Тригуба

Михайлина Володимирiвна

Поцiлуйко

наталя Михайлiвна

поломанпй

Iгор Степанович

HiKiTiHa

Iрина Степанiвпа

Керiвник апарату
рапдержадмrнlстраrцrl

голова координацlино1 ради;

головний спецiапiст з питань сiмейноi полiтики

управлiння соцiагlьного зЕlхисту наqелення,

секретар ради;
{- заступник головного лiкаря Кам'янка-Бузьцоi

центральноi районноТ лiкарнi (за згодЬю);

- начальниквiддirry освiтирайдержадмiнiстрацii;

- директор районного центру соцiальних служб

для ciM'i, дiтей та молодi;

- начаJIьник управлiння соцiалъного захисту
.l 9

населення раидержадмшlстрацll;

фiнансiвуправлiння

райдержадмlнlстрац11 ;

лiкат-фтизiатр Кам'янка-Бузькоi IfЛ (ua

згодою);

лiкар-iнфекцiонiст Кам'янка-Бузького району

(за згодоrо);

- головний редактор районноi г€Lзети <Житгя i

слово) (за згодою);

- голова громадськоi

плюс) (зh згодою);

органiзацii <<Перспектива

любов Височанська



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадмiнiстрацii
вiд /,4 йо-пwi ъ{g_ЦЩ/ a{v*

ПОЛОЖЕННЯ

про районну координацiйну раду з пIлтань протидiI ВIЛ-iнфекцii7СНIДу
та iнших еоцiально небезпечних захворюваIIь

1. Загальнi пOложенця.
1,1,Координацifiц3 рада з питанъ прlэтидir ВIЛ-iнфекцii7СНIДу таiншиМ соцiаrъНо небезП.**й* хворобам у кuй'r"*"-Вузi*Ъrу районi (надалi -РаДа) 

'Т"РТ..'ЬСЯ РОЗПОряд}IсенняЙ .оrrоurч районноi державнот адмiнiстрацii.L.z. Рада е робочим орг€лном, що iдiйснюе координацiюдiялъностi .rру*турних пiдроздiл'i"- Г-Дiа, puto"i"*-- ."у*О;";;;;"",органiзацiй, мiсцевих9рганiв ^ 
виконавчоi: ' "ой, пiдприемств, включаючилюдей, якi жив5mъ з ВIЛ-iнфекцiею/СНI.Щом та iншим; ;;цй"но цебезпечнимиХВОРОбаМИ, З МеТОЮ фОРМУВаНlrя та Ьф.о"""оi реапiзацii' единоi полiтики, оконсолiДомного використання KoJlITiB таЪдоaко"*ення системи монiторинryта оцiнки у сферi запобiгання 'о-"р."";- ъIл-i"й.мйЪ'йБ *iнших соцiальнсl-небезпечних хвороб.

1,3, У СВОiй ДiЯЛЪНОСТi Рада керуеться Конституцiсю, законам}IУкраiЪи, актаYИ В9рховнОi радИ У,ФаЙ Пр9зидента Украiни, КабiнеryМiнiстр_i."__Y*рui"и, рiшеннями'Нацiонагl""о.о ;йЫЪ i"r""" протидii вIл-
i:ф:*i{сшДу- т.а iншим соцiалlьно - 

"bO...r."""ii 
- ---Ьоообам 

приКабiнетi MiHicTpiB УкраiЪи ,u ро*ор;;;ъ;*r" .оrrо"и районноТдержавноi адмiнiстрацii.

2. 
' Основнимн завданнями Координацiйно'i ради е:

2,1,КоорДинацiя дiяльностi та .rрй""" ..rфоОЬ;й;;у мiсцевих органiввикоIlавчоi влаци,_IЦrrрr.мств, установ, включаючи людей, якi *""iri .ВIЛ-iнфекцiею/СНIЩом, туберкул"о.оr, _царкоз€tJIежних та iнiшимц
СОЦiаЛЬНО Небезпечними х"оробаЙ, щодо запобiЙ* i,*;;;"рЪ"Йу Й;;i.2,2Розроблення та внесену *а розгляд районноi дер}кавноi адмiнiстрацii,,
ПРОПОЗИЦiЙ ЩОДО ВИЗначення прiоритетiв мiсцЬвоi 

";i;;;,-rrpo.pu, ,u ,u"одl"запобiганшI поширенню вIл_йф9кцii7С_Шду,'rri*у"ч"rrr, o,i.*OY та пiдтримкиВIЛ-iнфiкованих тЪ *"орrr. 
"u 

сrшД]дуъЪрБ,i"о. ,u 
"uр*ой.*""".

л,л_*_2,3,С_ПРИЯННЯ 
КОНСОЛiЛОван9Йу 

"r*ористанню 
коштiв.бюджетiв рiзнихplBHlB, що призначенi для фiнансування програм з проблем ' ВIл-iнфекцii7СНIД_{,_лiкув_ання, догJIяду Ъа пiдтримки ВIЛ-iнфiкованих тахворих на сшл, ryберкульоз та HupnoraHilo з метою ix рацiон€tльноговикористаннrI.

2,4,IнфоРмуваннЯ 
..районнОi державноТ адмiнiстрацii та громадськостi

про стаН спраВ з протиДiТ пошrиренню ВIЛ-iнфекцii7СНIДу i iнших соцiально
небезпечних хвороб"

2.5.внесення на розгляд районнот ради проектiв lтрограм та заходiв щодозапобiганнЯ поширеtIнЮ RIЛ-iнфекuii7СIiIЩу ,u iнших соцiалъно
небезпечних хвороб, а також пръектiв u*ii" з питань забе:зпечення 1

виконання зазначених проIраD{,



I

з.r.од.р3*#"З#iЁ*iЖ.Жi,i.Т,rЩЁ"rт::т.уядку_iнфопмачillj1
виконкоМiв мiсцеВих род, пlдприеМств, установ незаJIежно вiд форм власност1,

громадсь*"* rч' рЪпЁи*"" "pi;i;;й,' "Ьоо,.iдну 
для виконання покJIадених

на Раду завданъ,
. 3.2.ЗаслуховуватИ звlти голiв виконкомiв мiсцевих рад, керiвникiв

пiдприемств, установ, а rч*й--uiд"о"iд"их,цромuд,:,Y" тарелlгlйних

ооганiзацiй, якi берУ1l.лучастъ У ,ро".дЪ"r,i зрходiв iз запобiгання

'Ъ-"р.""о 
ВrЛ-iнфёriчii/СШff-i iншйх .о^ii-u"Ь1-".о"rrечних хвороб в

o"'o"i,. ;ъffiЖ нар ади, 1онф 
epeH11l, ::у]::р-" 

"',1 
Jtr"#" 

пр еДстаВникi в

виконкомiв мiсцевих рад, пlд"р"Ъ*,"",__у:]i"оЪ, вiдпо_в iдних гр оМаДСЬКИХ

та релiгiйних ;Ё;;iы{it,з питань боротьби з ВIjvСШДОМ, ТУбеРКУЛЪОЗОМ Та

наркомаrriею' 
лттт\.,Dя,т,tr ппя ччастi в засiданнi ради в разi потреби iнших осiб,

3.4. Запрошувати для уч
якiНе;.;:ЪНХ,iНХ;"атир.оботу,lо:зуул::,1?*iý""J#.:ffi ;YЁl,J"
iноземнИх iнвесТицiй, коштiв мiжнародних,$;;фiй, _опu*дiйних 

фондiв

тощо для реаrriзачii програм та ,т:*: i,'за"обiгання поширеннrо, вIл_

irЙЬfrlaНiДу, туберкулъозу та наркоман11, 
*

4. коордпнацiйна раДа ЗОбОВ'ЯЗаНа: 
ричин пqширенню

4.1.Забезпечувати проведення комплексного анаJIlзу п]

вIл_iнфекцii/снIý, туберкупuо,у ,u 
"upKoil{uHii 

в регiонi та в 
, 
межах

cBoei компетенцii проводити *о"фо" 
:,1 a-",т"манняМ 

виконкомами мlсцевих

рад, пiдприемства.I\,rИ, УСТановами,Ърганiзацiями 
незаJIежно вiд форм власностi

законодавчих та нормативно-прав:r: akTiB з питань боротьби з

ffiЁfjъ"х;Ifr;y#ТТ:JаlГЦЦЁlт.9:,|#*т}i.ý;rч"татиреалiзаuii

програм запобiгання пошир'""riJ. ЙЛ-i"О""ЦiiiСНtДУ Та iНШИХ СОЦ1 аПЪНО

небезпечних хвороб в районi,

5. Органiзацiя роботи Координацiйноi ради: _,oHHoi державно"
5.1. координачiйrту раду очолюе ,u"y"i,"K гопови районноi державно1

адмiнiстрацiiвцповiднооогоr'оffi Ф:Т::"_:ТJ*Ч;"1"Т;;;*Ъзацiкавrдених
5.2.Що складу Координацiйноi ради входятъ представники зацiкавrдених

cTopiH' 
5.3. Персоналъний скJIаД КоординацiйноТ ради затверджуетъся головою

РаЙОННОiiЪffi#;ffi#Т*Т^;Ъчр"б"з1::рдинацiйн9iралиезасiдання,

5.5.Засiдання проводятъ." "iдrrо"iдно 
до ,rnu"y рOботи, який затверджуе

голова координацiйноi ради, ;;;;iд-i,. нiж оДИН РаЗ На КВаРТаJL ПОЗаЧеРГОВi

заоiданнЯ проводяться в р*' ""Йъь". 
Iнiцiюва"и позачерговi засiдання може

член Координацiйноi ради ,,,*"о*, вiдповiдного зверЕення з обцрунтуванням до 

"

голови КоординаЦiЙНОi РаДИ, эвою дiялънiстъ вiдповiднО ДО

5.б.коорлинацiйна р_ада тро"uДI:__,j::I л#;'";;;Jоо*iur"." на ii
регламенту. р;;;;;, роЪо"" Координацiйноi ради затверджу€тъся на

засiданнi
5.7.ЗасiданняКоординацiйноiРаД"епраВомочним,якЩонанъоМУ

np".yr"i не менш як двi третини ii чпенtв, 
]



5.8.ЧленИ КоордиНацiйноТ радИ зобов'язанi особисто брати уlастъ у if

засiданнях. Члени Координацiйноi ради, якi У виняткових випадках не можутъ

особисто взятрL y"uari у засiданнi, повиннi завчасно письмово повiдомити

голову або секретаря Координацiйноi ради про делеryванн,I свого голосу

уповноваженiй Ъ.оЁi та забезпечити ii уIастъ у вiдповiдному засiданнi

Координацiйноi ради.
5.9.Засiдання Координацiйноi ради проводI#гь ii голова або за

дорr{еннr{м голови _. один з його заступникiв, _,_
5.10. За дорУlенняМ головИ Координацiйноi ради пiдrютовку засlдань

здiйснюють заступники голови, секретар ia робочi групи координuчiй":_,lла1,

5. 1 1.Рiшення Координацiйноi ради ухв€lпюеться двома третинами голосlв

iT членiв, присутнiх на засiданнi.
s.ti. Рiшення Координацiйноi ради оформлюетъся пр_отоколом згlдно з

регпаментом робо"", ,*"й пiдписуюr" .ono"u КЪорд"нацiйноi ради (в разi його

Ъiд.уr"остi - заступник голови) та ii секретар,

5.13.змiни до перелiку питань, попередньо визначених порядко]vI i:::1,
засiдання, вносяться за пропозицiею буль-якого члеЕа Координацtйноt ради та

ухвд-гtюЮться шJlяхом вiдкритого голосуванн,I на початку засlдання,

5.14.КоОрдинацiЙна рада здiйснюе контроль за викона""*м cBoix рiшень

та розгJlядас на кожному засiданнi стан ix виконання.



ЗАТВЕРДКЕНО
розпорядженням голови

райдержqдмiнiстрацii

рЕглАмЕнт }

роботи районноi коордшнацiйноi Ради з питань
протидii ВIЛ-iнфекцiiilСНIý та iнших
соцiально небезпечних захворювань

l.Загальнi положення
1.1. Щей Регламент встановJiюс порядок органiзацii дiяльностi районноi'

координацiноi рали з питань протидii ВIл-iнфекцii7снIду та iнших соцiально

забезпеченнrI виконання завданъ, визначених Положенням про неi' l
|.2. У своiЙ дiяльноСтi КоорЛинацiйна рада керуеться Конституцiею та

законамИ Украiни, актамИ Верховноi РадИ УкраiЪи, Президента Украiни,

КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи, рi-еннями Нацiонаьноi ради з йтань протидiТ

туберкульозу .дu ВIЛ-iнфекчiyсtшд (надапi Нацiонапьна РаДа),_ актамfr

обласнот державноi адмйiстрацiь Положенням про Координацiйну 
*рuду, 

а

також цим Регламентом.
1.з. Членами Координацiйноi ради е голова, його заступнИки та секретар,

представники органiв виконавчоi влаДи, органiв мiсцевого_ самоврядуванIш,

вiдповiдНих громадських органiзшliй, у тому числi тих, що об'еднуlоть людей,

якi живуть з ВIЛ-iнфекцiею, та людей, яких торкнувся туберкулъоз, а також

,rр.д.ru"ники бiзнесоЪих кiл, об'еднань профспiлок i роботодавцiв та релiгiйних
органiзацiй, спецiалiсти у сферi протидiТ туберкульозу, ВIЛ-iнфекцii7СНIý 1а

HapKoMaHii.

2.Формування складу Координацiйноi ради
2.1. ГолО"у iСоорДинацiйнЬi радИ призначае голова районноi державноI-ý

адмlнlстрац11.
2.2.Персона;rьний склад ради затверджуетъся розпорядженням голови

районноi державноТ адмiнiстрацii.
2.З. Регiонапьнi цромадськi органiзацii зобов'язанi забезпечити вiдкрите

та прозоре обран}Iя свого представника з числа тих органiзацiй, якi виявили

бажання та прийняли на себе зобов'язаннrt щодо координацii спiльних заходiв у

сферi ,rроr"дii туберкульозу, ВIЛ-iнфекцiТ/СНIДу та наркоманii, ,Щокумент€lльне

пiдiверДженнЯ щодО прозорогО прийняття рiшення про делеryваннJI

повноважень цредставнику групи зацlкавл.""* cTopiH подастъся головi

Координацiйноi ради i повинно мiстити:
.механiзмiкритерiiвiдборУпреДстаВника'ЩоВизнаЧаюТЬся

вiдповiдною групою (спiльнотою) громадських органiзацiй;

- rрОrокол(и) засiдань групи (спiльноти) ryомадських органlзацlи, на

яких вiдбуваllося обрання представника;

вiд
Ns



I

- суuровiдний лист вiд групи (спiлънотф у"rvrз_,]ких 
органiзацiй

щодо резулътатiв вибору свого ,р"д"*"ника цо склаry Коорд""ацiйноi ради,

2.4. Якщо члеН Коорд""iцfrrrЪТ ради без поважних причин особисто не

бере участi у двох ,ro"rrin" Ti засiданнях або не виконус гi доручень,

координацiйна рада мас право порушити питання про його виключення зi

скпадУ КоординiцБrrоi ради, У разi b,"YY.pi-:11i-*:, ::*ючення, 
голова

координацiйноi ради iнформуе про це рiшенй оргацiзачiю, яку представляв

"rоirо""нийчленКоординаIriйНОiРаДИ, 
___:_ч___лт ялfrтr оrий Rхопить до ",

2.5. у разi вiдкликання "пЁ"u 
координацiйноi |111,]j"й 

входить до 11

скJIаДУЗазгоДою,ДJIЯВисУненняiншоiкаЕДидатУриорганiзацiiзвертаIоТЬсяЗ
вiДповiДниМкJIопотанняМДоголоВиКоорДинацiйноiраДи.

3.Фyнкцii членiв Коордипацiйноi ради

3.1 . Голова Координацiйноi р8ди:

- здiйснюе координацlю роботи радита ",д,П_:i:lт::,
.пiдписУепротокоJIиТар'-.*Y.засiдань,ЧимзасВiдчУсТхвiДповiднiстъ

змiсту обговорення та приинятих рiшень; л_iоо,тiтrt niTTTeH 

i,-

- забезпечуе, в рр, кеоЁхiдностi, реалiзачiю рiшень Координацiйноi

ради пrляхом прийняття "iд"о"й"ййi" 
Ьт:*", деркавноi аЁлiнiстрацii;

-забезпечУеко}IТрольЗаскJIаданнямiвиконанн'IМПланiвроботиl+
- iнформуе членiв К""Ро""йiйlоi -|uo" 

про резулътати ровгляду та

прийняття ;Ъ обласноi дерхtавноi uдЙ"i.фuuiТ Ъ питань 1|_:::oi'

туберкуЛьозу,'-йл-i*ЕекцiVСНIДУ та HapKoMaHii, а також про рlшення

Нацiоналffi'",rБ? 
членiв. координуiйноi _1ади 

про надходженн,I офiцiйних

документiв, листiв щодо дiяпънiстi Коорлинацiйноi ради та питань, якi наJIежатъ

до it компетенцii;
- забезпечус пiдготовку рiчних звiтiв,

3.2. Секретар Координшдiйноi рали: 
-_ллл,.-:- ппатriтt поботи та звiтiв

забезпечуе органiзацiю'скпаДоння проектiв планiв роботи та зв

КООРДИНХТЁ#J"Н;riдrоrо"*уголовi.-ко:ро1:11зч,о;g* j:,Н.ЁiъТ""-
анапiтичних матерiалiв , ,r"*й uротидii ,уа;;'"ьоз}, вIJI_iнфекцii7снIду та

"uР*О'lТ;гаrriзовуе, за дору{енням голови, засiдання Координацiйноi раДИ;

_ t"ф;;й; 
-;;;;й k;;;;"ацiйноi ради про IIроведення чергового

засiдання не пiзнiше, нiж за 7 днiв до його проведення;

.ГоТУепроектпоряДкУденноГо'проектпротоколъноГорlrlrення'
iнформаuiпно_а"*rriтичнi ^nu".pi-" 

та списки запрошених на засrдання

Координацiйноi ради шляхом збору та узагаJIънення пропозицiй вiд членiв

п;;,рй?"ъffir|.чrЪнiв 
Координацiйноi ради про стан виконання прийнятrоr,

рiшень;- надае iнформачiю про дiялълriсть Координацiйноi ради та прийнятi нею

рiшення на вимоryr.- 
3.3. Члени КоординацiйноТ ради:



- беруть ylacTb у засiданнях Координацiйноi ради, доповiдаrоть,
обговорюють питання та голосуютъ за прийнятгя рiшень;

- вносять пропозицiiдо порядку денного засiдань Координацiйноiради,
iнiцiюють розгляд питань на ii засiданнi;

- iабезпеч)лоть, у меж€lх своеi компетенцiт, пiдготовку iнформацiйно-

аналiтиЧних матерiагliв на засiдання КоорлинацiйноТ ради ;

- беруть ylacTb у розробцi проектiв i прогФзицiй до нормативно-

правових aKTiB та iнших документiв, якi розгJIяд€lються на засlданш;

беруть участь у розробцi та виконаннi планiв роботИ та рiшенЬ

рiшення

установи/органiзацii, якi вони представляють;
iнформують Координацiйну раду про рiшення, прийнятi

установамdорганiзацiями, якi вони представJIяють;
беруть rIасть у пiдготовцi рiчних звiтiв КоординацiйноТ ради;

- iнформують цромадськiстъ про дiялънiсть Координацiйноi рqди та

ухваленi нею рiшення.
ý

4. Плапування роботи Коордлlнацiйноi ради
4.1. ГfuаНуванЕЯ роботи Координацiйноi р*" здiйснюсться вiдпорiдно дб

покладеНих на неi завдань та з урa>(уВанням пропозицiй членiв Координацiйноi

ради.
4.2.Збiр та узагальнення пропозицiй щодо плаЕування роботи

координацiйноi ради, пiдготовка проекгу плану роботи та винесення його на

розгляД Координацiйноj ради здiйснюсться ii сеIФетарем спiльно з головним

управл iннr1м-охорони здоров' я обласноТ державноТ адмiнiстрацii,
4.З. Гkrаrrроботи Координацiйноi ради передбачае KoHIФeTHi заходи на

piK, термiни ix 
""*o"u"*lя, 

вiдповiдальних (з чисJIа членiв Координацiйноi ради)

за виконання цих заходiв та очiкуванi результати,
4.4. СтаН виконанНя планУ роботи КоординацiйноI ради за попереднiй piK

i плаН ii роботи на наступний piK розглядаються та затверджуються рiшенням
координацiйноi ради на сстанньому в поючному роцi засiданнi та подаються

Нацiональнiй ралi до 31 сiчня.
IнформЪцiя прО стаН виконанНя рiчноГо плаЕУ роботи Координацiйноi

ради готуеться секретарем Координацiйноi рали 1д цiлписуетъся головою та

секретарем Координацiйноi рали.
4.5. Робота Коордшrацiйноi ради

разi необхiдностi до нъого вносятъся

Координацiйноi ради.

5.ПорядОк пЦгоТовкп та проведення засhашь Координацiйноi

Радп
5.1. основною формою роботи координацiйнот ради е засiдання,

5.2. ЗасiданЕя Координацiйноi ради проводяться в термiни, визначенi

Положенням про неi, aTre не рiдше, нiж один раз на квартЕtл.

здiйснюеться вiдповiдно до плану, У
змiни, якi затверджуються рiшенням



позачерговi засiдання Координацiйнот рали проводяться в разi потреби.

Iнiцiювати позачерговi засiдшrня може член Координацiйноi ради шляхом

вiдповiдного звернення з обцрунryванням до голови Координацiйноi ради.
5.з. ФормуваннЯ проектiВ порядкУ денного, пiдготовка проектiв

протокольного рiшення та паатерiапiв до засiдань Координаlдiйноi ради
u!iй""-ur"*u секретареМ спiльнО з постiйними та тимчасовими робочими
групами з урахуванЕям пропозицiй членiв Коорлинацiйноi ради, плану if роботи
та cTElHy викOнанЕя ii рiшень

ПроектИ порядкУ денного, протокоJIьного рlшення та вlдповlднl

матерiаЛ" 
"uд""ОаютьсЯ 

членаМ КоордиНацiйноi ради не пiзнiше, нiж за три днi

до засiдання та розмiщУютьсЯ на сайтi обласноi державноi адмiнiстрацii для

ознайомленЕя.
на початку засiдшlня до проекту порядку денного за пропозицlями членlв

Координацiйно-i ради мох(уть вноситися змiни.
Члени ради, яd iнiцiюють tsкJIюченIU[ додаткових питанЬ до порядкУ

денного, забезпечують пiлготовку та надання iнформаuiйних матерiалiв i

,rро.*rу'рilттення дЬ ро*rrовсIоджеЙrr" ".р.д 
членiв КоорлиНаЦiйНОi РаДИ.|' 

.

5.4.Проект порядку денного розI,JIядаеться першим питЕlнням на засlданн1
,"..roi..o tКоординацiйноi рад}I та затверджуеться.- 

обов'язковими пит€ш{Itями порядку денного повиннi бути: f,

- пiдтвердження Еа початку засiдання наявностi кворуму; U

- iнформацiя про стан виконання рiшень, прийнятих Координацiйною

радою. на попереднiх засiдаrrнях;
- iнформацiя голови Коорлинацiйноi

державноi 4дмtнtстраrlrr, що стосуютъся
ради про рiшенЙ обласноТ

протидii туберкульозу, ВIЛ-

не входять до окладу Координацiйноi
опостерiгачiв i не мають права голосу

Координацiйноi ради про

та забезпе.rити Ti участь у

пропозицiй членiв КоорлинацiйноТ ради.
Особи, ,присутнi на засiданнi, якi

ради та не е зtшрошеними, мають ста,tус

письмово повiдомити голову або секретаря

делеryванIiя свого голосу уповноважеtriй особi

вiдповiдному засiданнi Координацiйноi радt,t,



УповноВ€Dкена особа виконУе обов'язкИ члена Координацiйноi ради

здlиснюе
ресстрацiю членiв Координацiйноi р4ди та запрошених.

5.8. ОбГОвОрення питань пiд час засiданъ Координацiйноi ради
вiдбуваеться вiдповiдно до Регламенту, визначеному у цорядку денному.

5.9. РiШеННЯ КООрдинацiйноi ради увЕtJIюються у порядку, визначеному
Положенням про неi.

КООРДИНаЦiйна Рада може прийняти рiшення про опрацюв€tння питання в
робочомУ порядку. У цьомУ випадку секретар забезпечуе розгляд питанЕrI
членами Координацiйноi Ра,ди за основним мiсцем роботи i збирае листи-
пiдтвердження з особистим пiдписом членiв Координацiйноi ради про прийIIяте
ними рiшення, якi додаються до вiдповiдного протоколу.

6.ОфОРМЛеНня рiшень, ухвалених на засiданнях Координацiйно'i ради
6. 1.За резулътатами засiдання оформлюеться протокол
у протоколi засiдання Координацiйноi рад" зазначаються:
- номер протокоJtу, дата, час i мiсце проведення засiданняf
- прiзвище головуючого на засiданнi, список членiв Координацiйноt

РаДИ, ПРиСУтнiх на засiданнi, та уповновЕDкених осiб у разi вiдсутносfi членiв
КОординацiйноi р4ди iз з€rзначенням причини ix вiдсутностi; список осiб,
запрошених на засiдання;

- порядок денний засiдання;
- РоЗгJIянутi питання порядку денного, список членiв КоординацiйноТ

ради, а також запрошених осiб, якi виступили пiд час ix обговорепня;
- НаЗВи докрlентiв, розглянутих на засiданнi КоординацiЙноi ради або

розповсIоджених серед членiв Координацiйноi ради ;

- результати голосування з питань порядку денного;
- прийнятi рiтrrення, рекомендацii, висновки;
- особливi думки членiв Координацiйноi ради, якi пiд час голосування

утримув€rлися або голосув€rпи проти.
,Що протокоJIу додаються iнформацiйнi матерiали, що використовувались

для обЦрунтування )D<в€rпених рiшень, тези висryпiв доповiдачiв i копiТ
презентацiЙ, якщо вони здiЙснюв€Lписъ, а також стеногр€lма засiдання, якщо було
прийнято рiшення про ii веденЕя.

Протокол заоiдання готуеться секретарем Координацiйноi ради на
пiдставi протокольних рiшень та за результатаruи обговореннrI пiд час засiдання.

Протокол пiдписуеться протягом тръох днiв пiсля засiдання головуючим
на засiданнi та секретарем Координацiйноi р4ди i надсилаетъся разом iз
затвердженими на засiданнi документ€лми членам Координацiйноi ради;
протоколи також розмiщryються на сайтi обласноi державноi_ адмiнiстрацii.

7.Робочi групи Координацiйноi ради
7.1.Згiдно з Положенням про Координацiйну раду, дJuI забезпеченrul

оперативного розгJIяду питань та ухвалення вiдповiдних рiшrень утворюються
постiйнi та тимчасовi робочi групи, в тому числi мiжсекторапьна робоча група
та група з монiторинry та оцiнки.



Положення та склад робочих груп затверджуються Координацiйною

радою.
,Що робочих груп можуть ЗаЛ}пrатися як члени Координацiйноi ради, так i

iншi пред.rч"""*" зацiкавлениХ cTopiH, якi маюТь вiдповiдний фах i досвiд

роботи у цiй сферi.^ 
Робочi групи пiдзвiтнi Координацiйнiй рчдъ Звiти робочиХ груП

заслуховуюr""" Коорлинацiйною радою не рiдше, нiж один раз на pik,

8. Iнформування громадськостi
8.1.кьординацiйна рада всебiчно iнформуе громадськiсть про свою

дiяльнiсТь, )D(BaпeHi рiшенНя та стаН iх виконання, зокРема, через оприлюднення

iнформацiТ:
- на веб-сайтi районноТ державноi адмiнiстрацii;
- в офiцiйних та iнших засобаr масовоi iнформацii,

L_

+


