
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

Від 23 квітня 2021р.                                         м. Стрий                                                    № 91

Про створення міської ради з координації дій

у відповідь на поширення туберкульозу, 

ВІЛ-інфекцій/СНІД та інших 

соціально значущих хвороб

Керуючись рішенням Національної ради з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу та 

туберкульозу при Кабінеті Міністрів України від 13.12.2018р.,розпорядження ЛОДА від 

29.03.2021р. №235 «Про створення обласної ради з координації дій у відповідь на 

поширення туберкульозу, ВІЛ-інфекцій та інших соціально значущих хвороб», ст.32    

Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою протидії поширення 

туберкульозу, ВІЛ-інфекцій та інших соціально значущих хвороб:

1. Створити міську раду  з координації дій у відповідь на 

поширення туберкульозу, ВІЛ-інфекцій/СНІД та інших соціально значущих 

хвороб і затвердити її склад (додаток №1).

2. Затвердити Положення про міську раду  з координації дій у 

відповідь на поширення туберкульозу, ВІЛ-інфекцій/СНІД та інших соціально 

значущих хвороб  (додаток №2).

3. Затвердити Регламент міської ради  з координації дій у 

відповідь на поширення туберкульозу, ВІЛ-інфекцій/СНІД та інших соціально 

значущих хвороб.

4. Контроль за виконанням покласти на заступника міського 

голови Грех Х. Я.



Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ
                                                                            Додаток №1

до розпорядження міського голови

від 23 квітня 2021р.№ 91

Склад

міської ради з координації дій

у відповідь на поширення туберкульозу, 

ВІЛ-інфекцій/СНІД та інших соціально значущих хвороб

Х. Грех- голова координаційної ради, заступник міського голови

І. Равлінко -  заступник головикоординаційної ради, начальник відділу охорони 

здоров’я

Л. Завгородня – секретаркоординаційної ради, психолог кабінету «Довіра»

                         Члени координаційної ради

О. Бегей – директор КНП «Стрийська ЦМЛ»

О. Вишинська - директор КНП «СтрийськаМДЛ»

О. Ігнатов - директор КНП «Стрийська ЦРЛ»

О. Іванів - директор КНП «Стрийська МЛ»

І. Цимбала - директор КНП «Стрийськийпологовийбудинок»

І. Салдан – директор КНП «СЦМСД», голова постійної депутатської комісії з 

охорони здоров’я та соціального захисту населення

О. Матвіїв – начальник управлінняосвіти

О. Панченко – лікар-інфекціоніст

Р. Вовк – заступник начальника Стрийського відділу поліції

Р. Притула – заступник начальника відділу активної підтримки безробітних ЦЗ

О. Дум’як – директор Стрийський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді

О. Лесишин – начальник відділу молодіжної політики управління культури молоді та 

спорту

Н. Ковалишин – начальник служби у справах дітей

В. Чабанович – начальник управління Держпродспоживслужби в м. Стрию

Б.Пилипчак – лікар-фтизіатр КНП ЛОР ЛРФПЛДЦ Стрийський 

протитуберкульозний кабінет.



Керуюча справами О. Затварницька

виконавчого комітету

Додаток №2
до розпорядження міського 
голови
від 23 квітня 2021р.№ 91

ПОЛОЖЕННЯ

Про  міську раду з координації дій

у відповідь на поширення туберкульозу, ВІЛ-інфекцій/СНІД та інших 

соціально значущих хвороб

І. Мета та завдання

1. Міська рада з координації дій у відповідь на 
поширення туберкульозу, ВІЛ-інфекцій/СНІД та інших соціально значущих 
хвороб створена для координації роботи всіх служб міста, спрямованої на 
профілактику і боротьбу з СНІДом в м.Стрию.

2. Міська рада з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу, ВІЛ-
інфекцій/СНІД та інших соціально значущих хворобкерується в своїй роботі: 
Законом України “Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист 
населення”, директивними документами МОЗ України, Львівської обласної 
державної адміністрації.

3. Міська рада з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу, ВІЛ-
інфекцій/СНІД та інших соціально значущих хворобстворюється 
розпорядженням міського голови і підпорядковується міському голові.

4. Склад міської ради з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу, 
ВІЛ-інфекцій/СНІД та інших соціально значущих хворобпризначаєтьсяміським 
головою.

П. Регламент роботи

1. Міська рада з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу, ВІЛ-
інфекцій/СНІД та інших соціально значущих хвороброзглядає питання 
забезпечення запобіганню захворюванню на СНІД та соціальний захист населення 
в м. Стрий, своєчасність профілактики та діагностики.
2. Засідання міської ради з координації дій у відповідь на поширення 
туберкульозу, ВІЛ-інфекцій/СНІД та інших соціально значущих хворобпроходять 
щоквартально і при необхідності частіше з оформленням протоколів і рішень.
3. Міська рада з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу, ВІЛ-
інфекцій/СНІД та інших соціально значущих хворобмає право подавати свої 
пропозиції щодо своєї компетенції міському голові та на розгляд міської ради і її 



депутатських комісій.
4. Міська рада з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу, ВІЛ-
інфекцій/СНІД та інших соціально значущих хвороб має право викликати і 
заслуховувати на своїх засіданнях керівників організацій і установ міста.
5. Рішення міської ради з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу, 
ВІЛ-інфекцій/СНІД та інших соціально значущих хворобобов'язкові до виконання 
всіма установами міста, незалежно від форми власності.
6. Міська рада з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу, ВІЛ-
інфекцій/СНІД та інших соціально значущих хворобспівпрацює з відділами і 
управліннями виконкому, органами національної поліції, прокуратурою, 
громадськими та релігійними організаціями і приватними підприємствами.

Керуюча справами О. Затварницька

виконавчого комітету


