
УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада Івано-Франківської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від   23.03.2021р. №22 

смт. Рожнятів 

 

    Про утворення протиепідемічної  

комісії при Рожнятівській селищній раді 

 

                 Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», для  забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення на території Рожнятівської селищної 

ради, виконком селищної ради 

ВИРІШИВ: 

1. Утворити протиепідемічну комісію при Рожнятівській селищній раді. 

2. Затвердити склад протиепідемічної комісії при Рожнятівській  селищній 

раді згідно з додатком 1. 

3. Затвердити Положення про протиепідемічну комісію при Рожнятівській 

селищній раді (додаток 2). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Сологуб В.В. 

 

 

Селищний голова           Василь РИБЧАК 

 

 

 

 

 



                                                                            Додаток 1 

                                                                                                  до рішення виконкому 

                                                                                            від 23.03.2021 № 22    

 

 

СКЛАД 

комісії для обстеження санітарного та епідемічного благополуччя населення, 

захисту населення від інфекційних хвороб  

на території Рожнятівської селищної ради 

 

 СОЛОГУБ Віра Василівна  - перший заступник голови селищної ради,  

                                                      голова комісії 

КРЕХОВЕЦЬКИЙ Віталій Романович – директор КНП «Рожнятівський    

                                                      центр  первинної медичної допомоги» 

                                                      Рожнятівської селищної ради,  

                                                      заступник голови комісії 

 БАБІНЧУК Марія Богданівна – головний спеціаліст з питань цивільного  

                                                      захисту та надзвичайних ситуацій        

                                                      Рожнятівської селищної ради, 

                                                      секретар комісії 

 

ВАСИЛІВ Лілія Богданівна  

(за згодою) 

начальник Рожнятівської філії Державної 

установи «Івано-Франківський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» 

ГІРЯК Ігор Іванович 

 (за згодою) 

начальник Рожнятівського районного 

відділу Держпродспоживслужби в Івано-

Франківській області, головний 

державний інспектор ветеринарної 

медицини району 

АНДРЕЙКО Святослав 

Володимирович 

завідувач амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини, КНП «Рожнятівський 

центр первинної медичної допомоги» 

Рожнятівської селищної ради, сімейний 

лікар 

ЛЕНІВ Василь Юрійович інфекціоніст, лікар кабінету «Довіра» 

КНП «Рожнятівська багатопрофільна  

лікарня» 

ЯЦЕНКО Світлана Євгенівна Керуюча справами (секретар) виконавчого 

комітету Рожнятівської селищної ради 

БАРИЧКА Ростислав Борисович начальник фінансового відділу 

Рожнятівської селищної ради 

САВЧУК Марія Ярославівна головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку та інвестицій, туризму та 

комунального майна апарату 

Рожнятівської селищної ради 



ЮРЕЧКО Олег Ярославович головний спеціаліст відділу юридичного 

забезпечення та персоналу 

 

 

 

 

 

Керуюча справами  виконавчого комітету                               Світлана ЯЦЕНКО                

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Додаток 2 

                                                                                                  до рішення виконкому 

                                                                                            від 23.03.2021 № 22     

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

       про протиепідемічну комісію при  

       Рожнятівській селищній раді 

 

     1. Протиепідемічна  комісія  при  Рожнятівській селищній раді  (далі -Комісія) 

утворюється з метою здійснення  оперативного  контролю  та забезпечення 

санітарного, та епідемічного благополуччя населення на території Рожнятівської 

селищної ради. 

 

     2. Комісія   у   своїй   діяльності   керується  Конституцією  та законами  

України,  актами  Президента  України, Кабінету Міністрів України,  іншими 

нормативно-правовими актами та цим Положенням.  

 

     3. Основним  завданням  Комісії  є  здійснення контролю за:  

 

       виконанням підприємствами,  установами і організаціями санітарних  та  

протиепідемічних (профілактичних) заходів щодо запобігання  розповсюдженню  

особливо  небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних 

захворювань (отруєнь)   та  радіаційних  уражень  людей і їх наслідків;  

 

     додержанням юридичними та фізичними особами санітарних  норм,  

спрямованих на захист здоров'я і життя людей та довкілля.  

 

     4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:  

 

     1) вживає  оперативних  заходів для локалізації та ліквідації епідемій,  

спалахів особливо небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних 

захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей;  

 

     2) координує діяльність підприємств, установ та організацій з питань 

проведення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів;  

 

     3) залучає провідних  фахівців  для  оперативного проведення санітарних та 

протиепідемічних (профілактичних) заходів у разі виявлення інфекційних 

захворювань;  

 

     4) інформує Рожнятівську селищну раду про   епідемії,   спалахи   небезпечних 

інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та 

радіаційних уражень людей,  а  також  про  вжиті  заходи  щодо  їх ліквідації;  

 



     5) запроваджує   проведення  санітарних  та  протиепідемічних  

(профілактичних) заходів на території виникнення і  розповсюдження  

особливо небезпечних інфекцій;  

 

     6) заслуховує   звіти   посадових   осіб  про  хід  виконання санітарних та 

протиепідемічних (профілактичних) заходів і прийняті ними рішення;  

 

     7) розглядає матеріали  про  причини  виникнення  і  наслідки ліквідації 

спалахів особливо небезпечних інфекційних хвороб,  масових неінфекційних 

захворювань (отруєнь),  радіаційних уражень людей та встановлює осіб, з вини 

яких вони виникли.  

 

     5. Комісія має право:  

    -    одержувати від  керівників  підприємств, установ і організацій, посадових   

         осіб та   окремих   громадян  інформацію  і  документи,  необхідні  для  

         з'ясування санітарно-епідемічної ситуації та  вжиття  невідкладних заходів   

         для  запобігання  розповсюдженню  і  ліквідації епідемій, спалахів  

         небезпечних інфекційних  хвороб, масових неінфекційних захворювань  

         (отруєнь) та радіаційних уражень людей;  

 

- подавати пропозиції  щодо   запровадження   санітарних  та 

протиепідемічних    (профілактичних)    заходів     на     окремих територіях  

з  метою  запобігання розповсюдженню особливо  небезпечних  

інфекційних  хвороб,  масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та 

радіаційних уражень людей;  

 

- заслуховувати звіти   керівників  підприємств,  установ  і  організацій  про  

вжиті   санітарні   та протиепідемічні  (профілактичні)  заходи  щодо 

ліквідації особливо небезпечних інфекційних хвороб, масових 

неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей;  

 

- порушувати перед відповідними органами питання про звільнення  

з  роботи,  притягнення  до  адміністративної   або   кримінальної  

відповідальності  посадових  осіб,  з  вини яких виникли епідемії,  

спалахи  особливо  небезпечних інфекційних  хвороб, масові неінфекційні 

захворювання (отруєння) та радіаційні ураження людей;  

 

- виносити пропозиції  щодо  запровадження  санітарних  та 

протиепідемічних  (профілактичних)  заходів з метою зниження рівня 

інфекційних   захворювань,   масових   неінфекційних   захворювань 

(отруєнь) та запобігання радіаційним ураженням людей.  

 

     6. Комісія  утворюється  у складі голови, відповідального  секретаря  і  членів   

комісії   та   працює   на громадських засадах.  

     Голова Комісії має право, в разі потреби, вносити зміни до складу комісії.     

Рішення Комісії   є   обов'язковими  для  виконання  підприємствами,  установами  

і  організаціями, посадовими особами та громадянами.  



     7. Голова   Комісії   з   урахуванням   епідемічної  ситуації  

забезпечує скликання і проведення чергових і позачергових засідань  

Комісії та здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.  

 

     8. На  засідання  Комісії  можуть запрошуватися представники  

підприємств,  установ і організацій, громадяни.  

 

     9. Рішення Комісії приймаються більшістю  голосів  присутніх на  засіданні  

Комісії  та оформляються протоколом,  зміст якого у вигляді  витягів  доводиться  

до  відома  заінтересованих  органів виконавчої влади,  підприємств, установ,  

організацій та посадових осіб,  а у разі  потреби  -  до засобів масової інформації.  

 

     Протокол підписується  головою  та  відповідальним секретарем  

Комісії.  

 

 

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету                                                                     Світлана ЯЦЕНКО 

 

 


