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}r" "A.I\,{, янкА-БузькА рАЙон}IА дЕржАвнА АдмIш с тршIя
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
l 9l о7 м. Калt'янка-Бузька м, /Р? ' z-o8//925r&с пlцz__ёц

Про сwаворенIlя районноi
ко ор l нн а цi йн oi Miarc в id олtчо i
ршdu з уаыуп{ýнь профiлакmакu
неiнфеl<цiйнllх зuхворюван.,

Ь|цiitlвiдно до Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>, на

виконанFiя розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 26.07.2018 J\Ъ 530-Р

<Про затвердженнrI Нацiонального плану заходiв щодо неiнфекцiйниХ

захворк}jзан}, для досягнення глобальних цiлй ст€tIIого розвитку) ,Та

розпорядження Львiвськоi обласноi державноТ адмiнiстрацii вiд 01.04.2019 J\b

282lal5-19 <Про реалiзацiю на регiональному piBHi Нацiонального плану заходiв

щодо неiнфекцiйних захворювань для досягнення глобалъних цiлей стutпого

розвиткy та утворення обласноi координацiйноТ мiжвiдомчоi ради з пиТанЬ

профiлiаltтиI{_и неiнфекцiйних захворювань), з метою органiзацiТ МiЖ

сектсральн*i коорлинацii роботи з виконання Нацiонального плану захОДiВ

щодс н*iнсРекцiйних захворювань для досягнення глоба-пьних цiлей сталоГо

розв}Iт,к.r, на територii Кам'янка-Бузького району Лъвiвськоi ОбЛаСТi,

полiпшення стану здоров'я населення району:

] Створити районну координацiйry мiжвiдомчу раду з ПиТаНЬ

профi_ъа.:"гики неiнфекцiйних захворювань та затвердити iT склад згiдgО З

щоý&';lt {): f ,.

:" Районнiй координацiйнiй мiжвiдомчiй радi з питань профiлактики

неiнфекцiй,них захворювань :

2.1. Розробити ГIлан заходiв з реалiзацii на регiональному piBHi

нацiона,льного плану заходiв щодо неiнфекцiйних захворювань для досягнення

гJIобаJ;],..,,ttх,]iлеЙ сталого розвитку.
', ',, . |.а.безпечити виконання IIлану заходiв з реалiзацiТ на регiоналЬi{оNl\'

piBHi i. rцi,: пального плану заходiв шодо неiнфекrriйних захворювань ,ц.,,{я

досяI,I1t: liя ,,JrOбальних цiлей сталого розвитку.



2.3. rrодавати iцорiчно до 01 лютого
пiдприемOтву Львiвськоi обласноi ради

КОМУНZLЛЬНОМУ

<<Львiвсъкий

некомерцiйношrу

обласний центр
ГРОМаДсЬкOГо здоров'л> iнформацiю про стан виконання ГIлану заходiв в
електроннсL{)/ вигляду у форматах PDF i Word та на електронну адресу:

уlщдtii i!,,, ýщt,,ц }.ýq]! .

'":.z+. ,Jодаватлt rцорiчно до 25 грудня комунальному некомерцiйном_ч
гriдпlлl, r: t*),j l, у ЛьвiвськоТ обласноI ради <<Львiвський обласнийt tteнTi-a

|ромадського здоров'я>> звiт про проведену роботу щодо виконання рiшень
Коrlр,п :. i:]ц . irroТ ради, гrлан роботи районнсrТ координацiйноТ ради на наступний
piK, г]1.I {-L 1,с,боти координацiЙноТ ради на поточний piK i звiт про йогс:

вик:оJ.I:,.t {:{, iIротокольнi рiшення.

заступника

розподiлу

на

до

2.5. 3абезпечити узаг€Lпьнення, пiдготовку та подання до ЩержавноТ
ycTaнoBr.{ <lieHTp Iромадського здоров'я МОЗ УкраiЪш iнформацiТ (звiту) про
стан виконання Плану заходiв щороку до 15 лютого.

З. Контроль за виконанням розпорядження покласти
голови районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно

функцi сн;lлъних обов'язкiв.

Го"tов,.;r B.I. Кирили,в
trщ

Ё\WrT
em*



.Щодаток
до розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii
вtд <<2f>>__ ! Ц__2019
Nч lO2 "-а/,?Т

Склад
координацiйноТ

мiжвiдомчоТ ради з питань
профiлактики неiнфекцiйних

ts,l, *](,t"{днськА
.. il бсlк ItreTpiBHa

.lqf,jlоШИН
{- lеr;,[ванович

'уi[Р;.IъНИК
,,. eclr Iгорiвна

;Т [;]IAKIB
().;it :lr FlDOсл?вiвна

керlвник апарату раидержадмlнlстрац11,
голова ради

застугIник директора КНП <<Кам'янка-Бузька
[РЛ) з медичного говування населення

ник голови ради;

Члени оТ групи:

директор КНП <Новояричiвсъка РЛ>;

;l,,\Iв}{дович
К ,..rrilя Iванiвпа

головний лiкар
Бузькоi MicbKoi

КНП (IЦIN4СЛ>> Кам'янка-
ради;

Lя,k:rвниII
IBart+ra Михайлiвна

нач€uIьник служби у справах дiтей
райдержадмiнiстрацii;

зi,,t.l ,I \ гинськА
\i л,rг;l PoMaHiBHa

головний лiкар КНП d.ЩIN4СД>> ЖовтанецькоТ
сiльськоI раД4;

ковтАло
Васи.lъь" Володимирович

начаJIьник вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацii';

коЙдА
Тарае Володимирович

начаJIьник сектору молодi та спорту

райдержадмi Hi страцii;
кOмАр

Володимир
Еолодимирович

начzшьник Кам'янка-Бузького районного
управлiння ГУ !ержпродспоживслужби у
Львiвськiй областi (за згодою);

к,руглянко
JIюл pl иiл э; Ми колаiЪна

директор КНП <Щобротвiрська МЛ>;

{ýАжьонтко
f'tt lt,tHar Степанiвна

{]GлогуБ

директор Кам'янка-Бузького районного центру
соцiальних служб для сiм'i, дiтей та молодi (за
згодою); _
головний спецiалiст вiддiлу комунiкацiй з

громадськiстю, органiзацiйноТ та iнформацiйноi

обслу

робоч

юрисконсульт КНП <<КЬм'янка-Бузька IРЛ)),
секретар ради;



Qдч:{ц 49?ф4tir"u
чАБАн

IBa*x Андрiйович
в.о. нач€шьника вiддiлу мiстобудування та
архiтектури райдержадмiнiстрацiТ

l юрчук
i "]1::- fi Япославiвна

l ярIш
i Ео;]ощимир
I

l , Щg.ц9дщццр9Ец,l_

заступник директора КНП <<Кам'янка-Бузька

ЦРЛ>> з материнства та пологовоi допомоги;
начаJIьник Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у
Львiвськiй областi (за згодою).

.1 l /i
[|g pril:,t l_ :ra t ryпцик голови /i J _ " 
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раiiдеit:,,_:адг,tiнiстрацii ---jl ЛTYt? А.С. Вашкiвський


