
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від 18.08.2015 р.                                   м. Бурштин                                        № 188 

 

 

 

Про створення міської ради 

 з питань протидії туберкульозу  

та ВІЛ-інфекції/СНІДу  

 

 

На виконання Указу Президента України від 30.11.2005 р. № 1674/2005 „Про 

вдосконалення державного управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та 

туберкульозу в Україні”, доручення Президента України від 29.11.2005 р. № 1-

1/1326, з метою ефективної реалізації державної політики та створенню єдино 

скоординованої системи управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та 

туберкульозу, забезпечення гарантованого рівня безоплатної висококваліфікованої 

медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД та туберкульоз: 

 

1.Затвердити: 

1.1.Склад міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу згідно з додатком 1. 

1.2.Положення про міську раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу згідно з додатком 2. 

 
2. Начальнику відділу освіти і науки М.О. Тутці, начальнику відділу у справах 

молоді і спорту Г.М. Олексин, начальнику організаційного відділу О.Я. 

Александрів вживати заходів щодо активізації пропаганди здорового способу 

життя, інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на запобігання 

поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в місті, формування 

толерантного ставлення до людей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, 

інформування про наслідки цих соціально-небезпечних хвороб. 

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Козар М.С. 
 

 



 
Міський голова                            П. Курляк 

 
                                                                     

Додаток 1 

до розпорядження  

міського голови 

від 18.08.2015 № 188 

 

 
Склад міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 

 

Козар М.С. заступник міського голови, голова ради. 

Сопільняк С.М. головний лікар КО «Бурштинська міська центральна лікарня», 

заступник голови ради. 

Савчин О.М. заступник головного лікаря КО «Бурштинська міська центральна 

лікарня», заступник голови ради. 

Коцур С.Б. начальник відділу соціального захисту населення, 

Олексин Г.М. начальник відділу у справах молоді і спорту. 

Тутка М.О. начальник відділу освіти і науки. 

Пергельський А.П. головний спеціаліст - юрист виконавчого органу міської ради. 

Козар С.О. начальник служби у справах дітей 

Петровська О.І. начальник фінансового відділу 

Слишак М.В. лікар-нарколог КО «Бурштинська міська центральна лікарня» (за 

згодою) 

Пархуць М.А. лікар-фтизіатр КО «Бурштинська міська центральна лікарня» (за 

згодою) 

Федунишин С.І. лікар-інфекціоніст КО «Бурштинська міська центральна лікарня» 

(за згодою) 

Озарків М.Т. голова Бурштинського осередку Івано-Франківської Обласної 

Організації Товариства Червоного Хреста (за згодою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

до розпорядження  

міського голови 

від 18.08.2015 № 188 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про міську раду з питань протидії 

  туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Координаційна рада з питань запобігання поширенню ВІЛ-

інфекції/СНІДу та туберкульозу (далі – рада з ТБ/ВІЛ) створюється 

розпорядженням міського голови.  

 

1.2. Рада є робочим органом, що здійснює координацію діяльності місцевих 

органів виконавчої влади, підприємств, установ, відповідних міжнародних 

громадських, включаючи дітей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, та 

релігійних організацій, що працюють в місті, з метою формування та 

ефективної реалізації єдиної політики, консолідованого використання коштів, 

та удосконалення системи моніторингу та оцінки у сфері запобігання 

поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу.  

 

1.3. У своїй діяльності рада керується Конституцією та законами України, 

актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України, рішеннями Національної координаційної ради з питань запобігання 

поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу.  

 

1.4. Чисельність ради становить не більше 15-17 осіб.  

 

1.5. Персональний склад ради затверджується розпорядженням міського 

голови за поданням керівника центральної міської клінічної лікарні.  

 

1.6. Раду очолює заступник міського голови.  

 

2. Основними завданнями ради з ТБ/ВІЛ є: 
 



2.1. Підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів та забезпечення 

реалізації державної політики з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу, використання коштів, передбачених в міському бюджеті для 

фінансування програм і заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу, з метою їх раціонального та ефективного витрачання. 

 

2.2.Сприяння узгодженій діяльності виконавчих органів міської ради, 

благодійних, громадських та інших фондів і організацій, в тому числі тих, що 

об’єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, 

представників бізнесових кіл, об’єднань профспілок і роботодавців та 

релігійних організацій з метою реалізації в місті програм, проектів з питань 

протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

 

2.3.Участь у розробленні проектів міських програм та заходів з питань 

протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

 

2.4. Організація контролю та проведення моніторингу виконання заходів, 

передбачених програмами з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу. 

2.5. Інформування міської ради, її виконавчого комітету та громадськості про 

результати здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу. 

 

 

3. Відповідно до покладених на неї завдань Рада має право: 

 

3.1. Проводити аналіз стану поширення туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу на території міста Бурштина. 

 

3.2.Залучати  в разі до участі в роботі Ради із залученням провідних фахівців 

відділів, служб та управлінь міської ради, міської протитуберкульозної та 

інфекційної служб, інших установ та організацій (за згодою їх керівників). 

 

3.3. Одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів міської 

ради, підприємств та організацій інформацію, необхідну для виконання 

покладених на неї завдань. 

 

3.4. Ініціювати проведення нарад керівників виконавчих органів міської 

ради з розв’язання невідкладних проблем, що виникають під час реалізації 

програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

 

3.5. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо поліпшення 

організації та фінансування заходів, передбачених у програмах протидії 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

 



4. Рада зобов’язана: 
 

4.1. Забезпечувати проведення комплексного аналізу причин поширення ВІЛ-

інфекції/СНІДу та туберкульозу в місті в межах своєї компетенції проводити 

контроль за дотриманням місцевими органами виконавчої влади, 

підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, 

законодавчих і нормативно-правових актів з питань боротьби з ВІЛ-

інфекцією/СНІДом та туберкульозом. 

4.2. Забезпечувати розроблення проектів міських програм та комплексних 

заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та здійснювати 

контроль за їх виконанням. 

4.3. Інформувати Національну раду про свою діяльність шляхом подання 

річного звіту та плану роботи на наступний рік, які затверджуються на 

останньому в поточному році засіданні ради, підписуються її головою та 

секретарем і подаються в Національну раду до 15 січня щорічно. 

4.4. Висвітлювати в засобах масової інформації результати реалізації програм 

запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в місті. 

 

5. Організація роботи ради: 
 

5.1. Організаційною формою роботи ради є засідання.  

5.2. Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує 

голова ради, але не рідше, ніж один раз на квартал. Позачергові засідання 

проводяться у разі потреби.  

5.3. Засідання ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше, як дві 

третини її членів. Члени ради зобов’язані особисто брати участь у її 

засіданнях.  

5.4. Засідання ради проводить її голова або за дорученням голови один з його 

заступників.  

5.5. За дорученням голови ради підготовку проведення засідань здійснюють 

заступники голови та секретар.  

5.6. Рішення ради приймається двома третинами голосів присутніх на 

засіданні її членів.  

5.7. Рішення ради оформляється протоколом, який підписує голова ради (в 

разі його відсутності – заступник голови) та її секретар.  

5.8. Зміни до переліку питань, що попередньо визначені порядком денним 

засідання, вносяться за пропозицією будь-якого члена ради і ухвалюються 

шляхом відкритого голосування на початку засідання.  

5.9. Рада здійснює контроль за виконанням власних рішень та розглядає на 

своїх засіданнях стан їх виконання.  

5.10. Відповідальність за роботу ради несе її голова. 

5.11. Рішення ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові для 

виконання органами місцевого самоврядування, установами та організаціями.  

5.13. Рада широко інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на 

засіданнях рішення та стан їх виконання. 

 



 

 

 

 

          
 

 

 

 


