
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
15 листопада  2018 року                             м. Біла Церква                                         № 651 

 

Про створення робочої групи з обстеження медичних 

кабінетів закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти комунальної власності м. Білої Церкви  

 

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

листопада 2018 року №01-23-1821, на виконання ч. 4 ст. 49 Конституції України, ст. 30 Закону 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст. 15 

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ч. 3 ст. 53 та ст. 77 Закону 

України «Про освіту», ст. 22 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 34 Закону 

України «Про дошкільну освіту», ст. 40, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про органи місцевого 

самоврядування в Україні», наказів Міністерства охорони здоров’я України від №1095 від 31 

грудня 2009 «Питання організації роботи Кабінетів щеплень», від 11 серпня 2014 №551 «Про 

удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні», від 16 вересня 2011№ 

595 ««Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу 

медичних імунобіологічних препаратів» із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 

охорони здоров'я № 551 від 11 серпня 2014,  № 996 від 26 вересня 2016,№ 947 від 18 травня 

2018, від 26 квітня 2017 № 458 «Про затвердження Заходів щодо підтримки Україною статусу 

країни, вільної від поліомієліту на 2017-2020 рр.», від 11 вересня 2017 №1082 «Про проведення 

заходів щодо імунізації населення проти кору в Україні», спільного листа Міністерства 

охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 06 вересня 2018 № 05.2-

11/23530, 1/9-537 «Щодо напруженої епідеміологічної ситуації», з метою забезпечення 

епідемічного благополуччя населення м. Білої Церкви та попередження інфекцій, керованих 

засобами специфічної профілактики, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Створити робочу групу з обстеження медичних кабінетів закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви та затвердити її склад згідно 

з додатком. 

2. Уповноважити робочу групу вивчити можливістьрозгортання тимчасових кабінетів 

щеплень при медичних кабінетах закладів дошкільної та загальної середньої освіти 

комунальної власності м. Білої Церквита на підставі актів-огляду підготувати відповідні 

висновки. 

3. Робочій групі надати висновки, зазначені в пункті 2 цього рішення, управлінню 

освіти і науки Білоцерківської міської ради, управлінню охорони здоров’я Білоцерківської 

міської ради та Білоцерківському міському управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в Київські області. 

3.1.У разі позитивного висновку комісії, управлінню освіти і науки Білоцерківської 

міської ради надати можливість для розгортання тимчасових кабінетів щеплень в навчальних 

закладах. 

4. У своїй діяльності робочій групі керуватися нормами чинного законодавства 

України. 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

Міський голова        Г. Дикий  

https://phc.org.ua/uploads/files/%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%87%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.docx
https://phc.org.ua/uploads/files/%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%87%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.docx
https://phc.org.ua/uploads/files/%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1.pdf
https://phc.org.ua/uploads/files/%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1237-14#n2
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-16#n2
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0659-18#n2
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0659-18#n2
https://phc.org.ua/uploads/files/%20%D0%9C%D0%9E%D0%97%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2026%2004%202017%20%E2%84%96%20458%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%83%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C%20%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%94%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%83.docx
https://phc.org.ua/uploads/files/%20%D0%9C%D0%9E%D0%97%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2026%2004%202017%20%E2%84%96%20458%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%83%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C%20%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%94%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%83.docx
https://phc.org.ua/uploads/files/%20%D0%9C%D0%9E%D0%97%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2011%2009%202017%20%E2%84%961082%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.pdf
https://phc.org.ua/uploads/files/%20%D0%9C%D0%9E%D0%97%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2011%2009%202017%20%E2%84%961082%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.pdf


 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 15.11.2018 р. № 651 

 

Склад робочої групи з обстеження медичних кабінетів  

закладів дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви 

 

Гадіяк  

Людмила Василівна 

– голова робочої групи, заступник начальника управління 

охорони здоров’я міської ради; 

 

Провізіон 

Галина Анатоліївна 

 

– заступник голови робочої групи,  начальник відділу 

державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Білоцерківського міського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Київські 

області (за згодою). 

 

Члени робочої групи: 

 

Ляшко  

Марина Миколаївна 

– завідувач відділом організації епідеміологічних досліджень 

Білоцерківського міського відділу лабораторних досліджень 

Державної установи «Київського обласного лабораторного 

центру  Міністерства охорони здоров’я України»  (за згодою); 

 

Повшедна 

Тамара Іванівна 

– лікар-епідеміолог Білоцерківського міського відділу 

лабораторних дослідженьДержавної установи «Київського 

обласного лабораторного центру  Міністерства охорони 

здоров’я України» (за згодою); 

 

Ярмак  

В’ячеслав Миколайович 

– головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти 

управління освіти і науки міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради        С. Постівий 

 


