
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
15 листопада  2018 року                             м. Біла Церква                                         № 650 

 

Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 26 вересня 2017 року №348 «Про міську 

координаційну раду з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-

інфекції/СНІДу», шляхом затвердження його в новій редакції 

 

Розглянувши подання управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради від  02  

листопада 2018 року №_№ 01-23-1828, відповідно до Закону України «Про протидію 

захворюванню на туберкульоз», Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром 

набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», Закону України «Про 

затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

на 2014-2018 роки», ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017р. №248-р «Про схвалення 

Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі 

хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану 

заходів щодо її реалізації», Положення про Національну раду з питань протидії туберкульозу 

та ВІЛ-інфекції/СНІДу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 

2007 року №926 «Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу», виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 26 вересня 2017 року №348 «Про міську координаційну раду з питань протидії 

туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу», шляхом затвердження в новій редакції, згідно додатку. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова         Г. Дикий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 15.11. 2018 р.№ 650 

 

СКЛАД 

міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу 

ВІЛ-інфекції/СНІДу (нова редакція) 

 

Литвиненко 

Катерина Сергіївна 

   

- голова міської координаційної ради, заступник міського 

голови; 

 

Яблонський  

Денис Іванович 

 

- заступник голови міської координаційної ради, начальник 

управління охорони здоров’я міської ради; 

 

Деденістова  

Інна Костянтинівна  

 

- секретар міської координаційної ради, завідувач Центру 

профілактики та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківська міська лікарня №3»; 

 

Члени міської координаційної ради: 

 

Кожедуб 

Галина Іванівна 

- голова Білоцерківської міської організації Товариства 

Червоного Хреста (за згодою); 

 

Козак 

Ігор Геннадійович 

– регіональний представник БО «БФ Всеукраїнське об’єднання 

людей з наркозалежністю «Волна» (за згодою); 

 

Коляновська 

Світлана Петрівна 

– головний спеціаліст бюджетного відділу міського 

фінансового управління міської ради; 

 

Лебединська  

Ольга Борисівна 

– дільничний офіцер поліції сектора превенції відділення 

поліції №2 Білоцерківського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції України в Київській області (за 

згодою); 

 

Ляшко 

Марина Миколаївна 

– завідувач відділенням організації епідеміологічних 

досліджень Білоцерківського міськрайонного відділу 

лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний  

лабораторний центр МОЗ України» (за згодою); 

 

Матусевич 

Вікторія Валентинівна 

– директор Білоцерківського міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

 

Надточій 

Іван Іванович 

– головний лікар Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня 

№4»; 

 

Назаренко 

Ірина Володимирівна 

- позаштатний спеціаліст по фтизіатрії управління охорони 

здоров’я, завідувач фтизіатричним відділенням Комунального 

некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №3»; 



2 

Святюк 

Олена Василівна 

 

- генеральний директор програм БО «100 відсотків життя. 

Київський регіон» (за згодою); 

Степашкіна 

Валентина 

Володимирівна 

- завідувач сектору з питань сім’ї, оздоровлення та відпочинку 

дітей відділу з питань сімейної та молодіжної політики 

управління з питань молоді та спорту міської ради; 

 

Щербань  

Лариса Олексіївна 

- начальник відділу позашкільної освіти та виховної роботи 

управління освіти та науки міської ради; 

 

Якименко  

Ольга Сергіївна 

 

- начальник Білоцерківського міжрайонного відділу філії 

державної установи «Центр пробації» у м. Київ і Київської 

області, капітан внутрішньої служби (за згодою). 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                                                         С. Постівий 


