
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

03.08.2020 № 501/од-2020 

 

 Про утворення Координаційної ради з питань 

громадського здоров’я при Одеській обласній 

державній адміністрації 

 

 

Відповідно до статей 2, 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві  

державні адміністрації», з метою налагодження ефективної взаємодії та 

координації діяльності зацікавлених сторін з питань розбудови та 

функціонування системи громадського здоров’я, протидії поширенню 

туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусних гепатитів В та С, гострої 

респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

та інших соціально небезпечних захворювань в Одеській області: 

 

1. Утворити Координаційну раду з питань громадського здоров’я при 

Одеській обласній державній адміністрації у складі згідно з додатком. 

 

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань 

громадського здоров’я при Одеській обласній державній адміністрації 

(додається). 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 17 червня 2016 року  

№ 378/А-2016 «Про утворення Одеської обласної координаційної ради з 

питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та 

наркоманії». 

 

 

 

Голова  Максим КУЦИЙ  

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

03 серпня 2020 року № 501/од-2020 

 

 ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду з питань громадського 

здоров’я при Одеській обласній державній 

адміністрації 

 

 

1. Координаційна рада з питань громадського здоров’я при Одеській 

обласній державній адміністрації (далі – Координаційна рада) є 

консультативно-дорадчим органом при Одеській обласній державній 

адміністрації (далі – ОДА), який утворюється для координації заходів щодо 

розвитку та функціонування системи громадського здоров’я, протидії 

поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусних гепатитів В та С, 

гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, та інших соціально небезпечних захворювань.  

2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією 

України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, іншими нормативно-правовивими актами, розпорядженнями голови 

Одеської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням. 

3. Основними завданнями Координаційної ради є: 

- підготовка та внесення на розгляд ОДА та інших зацікавлених сторін 

пропозицій стосовно визначення ключових напрямків місцевої політики, 

програм та заходів у сфері громадського здоров’я;  

- сприяння узгодженій діяльності місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, 

громадянського суспільства з метою розвитку та ефективного 

функціонування на місцевому рівні системи громадського здоров’я; 

- участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, програм з 

питань громадського здоров’я; 

- моніторинг виконання програм та здійснення заходів з розвитку та 

виконання завдань системи громадського здоров’я;  

- інформування зацікавлених сторін, зокрема, громадськості, про стан 

розвитку системи громадського здоров’я та досягнення нею запланованих 

результатів;  

- координація реалізації ключових напрямів розвитку громадського 

здоров'я в Одеській області. 

4. На виконання основних завдань, визначених цим Положенням, 

Координаційна рада:  

- розглядає та вносить керівництву обласної державної адміністрації 

пропозиції з питань розробки та впровадження заходів розвитку системи 



громадського здоров'я, у тому числі у вигляді проектів нормативно-правових 

актів; 

- здійснює моніторинг виконання заходів щодо впровадження 

визначених напрямів розвитку системи громадського здоров'я; 

- організовує роботу, пов'язану із залученням інвестицій, коштів 

міжнародних організацій, благодійних фондів для реалізації програм та 

заходів у сфері громадського здоров’я. 

5. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має 

право у встановленому порядку: 

- утворювати, у разі потреби, у тому числі на засадах міжсекторальної 

взаємодії, робочі групи на постійній чи тимчасовій основі для виконання 

окремих завдань; 

- одержувати в установленому законодавством порядку необхідну 

інформації від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, необхідну для виконання 

покладених на Координаційну раду завдань; 

- організовувати проведення конференцій, семінарів, презентацій та 

інших заходів з питань громадського здоров’я, протидії поширенню 

туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусних гепатитів В та С, гострої 

респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

та інших соціально небезпечних хвороб; 

- залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, 

фахівців сфери охорони здоров’я; 

- ініціювати та проводити спільні заходи з Координаційною 

радою Міністерства охорони здоров'я України з питань розвитку системи 

громадського здоров'я, державною установою «Центр громадського здоров'я 

Міністерства охорони здоров’я України», Національною радою з питань 

протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Нацрада), 

консультаційно-дорадчими органами регіонального та місцевого рівня, що 

діють на території інших областей у сфері координації розвитку та 

функціонування системи громадського здоров’я, протидії поширенню 

туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусних гепатитів В та С, гострої 

респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

та інших соціально небезпечних хвороб. 

6. Координаційну раду очолює голова Координаційної ради, який має 

двох заступників. Головою Координаційної ради є голова Одеської обласної 

державної адміністрації.  

7. Голова Координаційної ради визначає дату засідань Координаційної 

ради та затверджує порядок денний засідань. 

8. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є 

засідання, що проводяться відповідно до затвердженого головою щорічного 



плану роботи, але не рідше одного разу на квартал. Засідання 

Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 

2/3 її складу.  

9. Порядок діяльності Координаційної ради визначається її 

регламентом, який затверджується на засіданні Координаційної ради. 

10. Засідання Координаційної ради проводить її голова, а у разі його 

відсутності – заступник голови. 

11. Члени Координаційної ради беруть участь у засіданнях особисто.  

12. Організаційну підготовку засідань координує та забезпечує 

секретар Координаційної ради у взаємодії з головою Координаційної ради та 

його заступниками, а також із особами, залученими до розгляду окремих 

питань порядку денного. 

13. Рішення Координаційної ради приймається шляхом голосування. 

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 

половини присутніх на засіданні членів Координаційної ради. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні 

Координаційної ради. 

14. Рішення Координаційної ради оформлюється протоколом, який 

підписується головуючим на засіданні та секретарем Координаційної ради.  

15. Окрема думка члена Координаційної ради, яка не співпадає з 

прийнятим рішенням, може бути включена до протоколу на вимогу члена 

Координаційної ради, але формулюється для протоколу членами 

Координаційної ради самостійно у письмовій формі та надсилається 

засобами електронної комунікації секретарю Координаційної ради не пізніше 

наступної доби після засідання. 

16. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер та 

можуть реалізовуватися шляхом видання в установленому порядку 

розпорядження голови обласної державної адміністрації. 

17. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у 

членів Координаційної ради, вони зобов'язані письмово повідомити про це 

Голову Координаційної ради. У разі ненадання зазначеної інформації 

відповідні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.  

18. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи Координаційної 

ради здійснює Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної 

адміністрації. 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток  

до розпорядження голови  

обласної державної адміністрації  

03 серпня 2020 року № 501/од-2020 

 

 Склад 

Координаційної ради з питань громадського здоров’я 

при Одеській обласній державній адміністрації 

 

 

Голова Одеської обласної державної адміністрації - голова Координаційної 

ради 

Директор Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної 

адміністрації - заступник голови Координаційної ради 

Генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Центр 

громадського здоров’я» Одеської обласної ради» - заступник голови 

Координаційної ради (за згодою) 

Члени Координаційної ради: 

Начальник відділу прес-служби патронатної служби апарату Одеської 

обласної державної адміністрації 

Директор Департаменту культури, національностей, релігій та охорони 

об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації 

Генеральний директор комунального некомерційного підприємства 

«Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Одеської обласної 

ради» (за згодою) 

Головний лікар комунального некомерційного підприємства «Одеський 

обласний медичний центр психічного здоров’я» Одеської обласної ради  

(за згодою) 

Директор Одеського благодійного фонду реабілітації та соціальної адаптації 

громадян без визначеного місця проживання «Шлях до дому» (за згодою) 

Голова громадської організації «Громадський рух "Віра, Надія, Любов»  

(за згодою) 

Голова громадської організації «Національна рада з охорони здоров’я та 

безпеки» (за згодою) 

Виконавчий директор громадської організації «Батьки за вакцинацію»  

(за згодою) 

Засновник Платформи управлінського розвитку «Advance management 

platform» (за згодою) 

Голова громадської організації «Рада захисту прав лікарів» (за згодою) 

 

Т.в.о. директора Департаменту 

охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації  

 

 

Наталія ОДАРІЙ-ЗАХАР’ЄВА 

 


