
ПОГОДЖЕНО 

Голова  

районної ради 

М.Андрюк  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

колегії Вижницької  районної ради 

 

15 листопада 2018 року             м. Вижниця 

           зал засідань 

   09.30 год.  

 

 

1. Про санітарно-епімідеологічну ситуацію у Вижницькому районі та 

заходи щодо її покращення. 

      

Доповідає: Гулей Лариса Михайлівна   – 

в.о. завідувача Вижницького 

міжрегіонального відділення лабораторних 

досліджень Державної установи 

Чернівецького лабораторного центру МОЗ 

України 

 

2. Про порядок денний та регламент роботи двадцять п’ятої сесії районної 

ради VIІ скликання 15 листопада 2018 року. 

 

Інформує: Івоняк Георгій Степанович  – 

керуючий справами районної ради 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 

1. Для доповідей – до 10 хв. 

2. Для виступів до 3 хв. 

 

На колегію районної ради запрошуються: 

1. Члени колегії районної ради. 

2. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та районної 

ради, голови Вижницької та Вашківецької ОТГ, селищний, сільські 

голови. 

3. Керівники організацій, служб, установ району. 

 

 

 

Секретар колегії районної ради      Г.Івоняк  

 
 
 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  

 

РІШЕННЯ №34 

15 листопада 2018 року                        м. Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент  

роботи двадцять п’ятої сесії  

районної ради VIІ скликання  

15 листопада 2018 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами  районної 

ради Івоняка Г.С. «Про порядок денний та регламент роботи двадцять 

п’ятої сесії районної ради VIІ скликання 15 листопада 2018 року», колегія 

районної ради вирішила:  

 

1. Інформацію керуючого справами  районної ради Івоняка Г.С. з цього 

питання взяти до відома.  

  

2. Погодити порядок денний та регламент роботи двадцять п’ятої сесії 

районної ради VIІ скликання 15 листопада 2018 року із змінами та 

доповненнями до проектів рішень, внесеними постійними комісіями і колегією 

районної ради. 

 

 

 

 

Голова колегії районної ради        М.Андрюк   

 

Секретар колегії районної ради       Г.Івоняк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  

 

РІШЕННЯ №33 

15 листопада 2018 року                        м. Вижниця 
 

Про санітарно-епідеміологічну ситуацію  

у Вижницькому районі та заходи щодо 

її покращення 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. завідувача Вижницького 

міжрегіонального відділення лабораторних досліджень Державної установи 

Чернівецького лабораторного центру МОЗ України – Гулей Л.М.  «Про 

санітарно-епідеміологічну ситуацію у Вижницькому районі та заходи щодо 

її покращення», колегія районної ради вирішила:  

 

1. Інформацію  в.о. завідувача Вижницького міжрегіонального відділення 

лабораторних досліджень Державної установи Чернівецького лабораторного 

центру МОЗ України – Гулей Л.М.з цього питання взяти до відома (додаються).  
  

   З метою забезпечення стабільної санітарно-епідемічної ситуації   

необхідно провести наступні заходи: 

1. У відповідності до  Закону України  «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення»: 

-   забезпечити населення району питною водою гарантованої якості;  

-  забезпечити контроль за утриманням  джерел водопостачання, зон  

санітарної охорони та   поясів особливого режиму на об’єктах водопостачання 

відповідно до вимог санітарного законодавства, дотримання вимог водо 

підготовки, забезпечення виробничого лабораторного контролю якості та 

безпечності питної води; 

- облаштувати громадські криниці  відповідно до санітарних вимог, 

забезпечити їх регулярну дезінфекцію та проводити лабораторний контроль 

якості питної води 1 раз у квартал; 

- інформувати населення через засоби масової інформації щодо стану 

якості питної води в районі; 

- посилити санітарно-епідеміологічний контроль у місцях масового 

перебування людей.  

Органи місцевого самоврядування,  

керівники КУП «Комунальник», 

 КП «Криниця», 

Управління Держпродспоживслужби 



 у Вижницькому районі, 

Вижницький міжрайонний відділ 

лабораторних досліджень  

ДУ «ЧОЛЦ МОЗ України»,  

Вижницьке відділення 

 профілактичної дезінфекції 

 

Термін виконання – постійно 

 

2.У відповідності до Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» та листа Міністерства охорони здоров’я України та 

Міністерства освіти і науки України від 06.09.2018 року №235301 та 1/9-357 

«Щодо напруженої епідемічної ситуації»:   

- взяти під особистий контроль організацію заходів спрямованих на 

попередження захворювань населення інфекційними захворюваннями, яким  

можна запобігти шляхом імунопрофілактики; 

- провести аналіз охоплення профілактичними щепленнями дітей, 

особливо тих, які відвідують організовані колективи та провести їх в 

найкоротші терміни; 

-  заборонити відвідування дитячих колективів не щеплених дітей (крім 

осіб з медичними протипоказами);  

- провести санітарно-освітню роботу серед батьків щодо проведення 

профілактичних щеплень; 

- проводити моніторинг інфекційними захворюваннями, яким  можна 

запобігти шляхом імунопрофілактики та аналіз доводити до відома органів 

влади та керівників закладів; 

- забезпечити проведення профілактичних та протиепідемічних заходів в 

осередках інфекційних захворювань; 

- забезпечити оперативне інформування громадськості, стосовно 

епідемічної ситуації та заходів профілактики кору в ЗМІ, на сайтах та в 

соціальних мережах. 

Керівники навчальних та 

 виховних закладів району,  

Головні лікарі КУ «Вижницька ЦРЛ», 

центрів первинної  

медико-санітарної допомоги, 

 Вижницький міжрайонний відділ 

лабораторних досліджень  

ДУ «ЧОЛЦ МОЗ України» 

  

Термін виконання - постійно 

 

3.Забезпечити організацію харчування дітей в навчально-виховних 

закладах району у відповідності до вимог Закону України «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Санітарного 

регламенту для дошкільних навчальних закладів та Державних санітарних норм 

і правил для загальноосвітніх навчальних закладів : 



- забезпечити харчоблоки закладів дошкільної освіти та навчальних 

закладів району питною водою та продуктами харчування гарантованої якості; 

- забезпечити харчоблоки необхідним   набором приміщень, обладнанням 

та дезінфікуючими засобами для дотримання санітарно-гігієнічних вимог; 

- посилити відповідальність керівників дитячих закладів та підприємців, 

які організовують харчування за порушення  санітарного законодавства; 

- забезпечити контроль за організацією харчування в дитячих закладах з 

лабораторними дослідженнями, результати виносити на засідання органів 

самоврядування та педрад; 

- забезпечити санітарно-гігієнічне навчання персоналу шкіл, підприємців 

та харчоблоків; 

- забезпечити проходження медичного огляду персоналу шкіл, 

підприємців та харчоблоків; 

- проводити роботи з дітьми щодо дотримання правил особистої гігієни; 

- при прийомі на роботу кухарів брати до уваги наявність відповідної 

освіти. 

          Керівники навчальних та 

 виховних закладів району,  

Управління Держпродспоживслужби 

 у Вижницькому районі , 

 Вижницький міжрайонний відділ 

лабораторних досліджень  

ДУ «ЧОЛЦ МОЗ України» 

  

Термін виконання - постійно  
4.В закладах ресторанного господарства, де проводяться масові заходи у 

відповідності до Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів»: 

- забезпечити відповідний набір приміщень, кухонного обладнання,  

деззасобів в закладах; 

- забезпечити заклади  питною водою та продуктами харчування 

гарантованої якості; 

- при прийомі на роботу кухарів брати до уваги наявність відповідної 

освіти; 

- забезпечити лабораторне дослідження питної води та навколишнього 

середовища щоквартально;  

- забезпечити санітарно-гігієнічне навчання персоналу закладів 

ресторанного господарства; 

- забезпечити нагляд за  дотриманням санітарного законодавства в 

закладах ресторанного господарства з лабораторними дослідженнями. 

Керівники закладів  

ресторанного господарства району,  

Управління Держпродспоживслужби 

 у Вижницькому районі , 

 Вижницький міжрайонний відділ 

лабораторних досліджень  

ДУ «ЧОЛЦ МОЗ України» 



  

Термін виконання – постійно 

 

5.У відповідності до Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» забезпечити профілактичні та протиепідемічні заходи 

щодо попередження спалахів гострих респіраторних інфекцій в епідсезон 

2018/2019 років: 

- забезпечити дотримання температурного режиму та режиму 

провітрювання в дитячих навчально-виховних закладах,   в установах,  на 

підприємствах, організаціях; 

- забезпечити дітей і працівників засобами індивідуального захисту та 

відповідними умовами для дотримання особистої гігієни; 

- забезпечити заклади дезінфікуючими засобами; 

- не допускати хворих з ознаками гострих респіраторних захворювань до 

навчання та роботи; 

- при перевищенні епідемічного порогу захворюваності на гострі 

респіраторні інфекції вирішувати питання про закриття дитячих закладів при 

погодженні із  Вижницьким міжрайонним відділом лабораторних досліджень 

ДУ «ЧОЛЦМОЗ України; 

- забезпечити лікувально-профілактичні заклади району необхідним 

обладнанням, медикаментами та засобами індивідуального захисту для надання 

медичної допомоги хворим; 

- виділити кошти на придбання вакцини проти грипу та прищепити дітей і 

працівників, які відносяться до групи ризику проти грипу (діти  та дорослі з 

хронічними захворюваннями, діти школи-інтернату, медичні працівники, 

працівники освіти, громадського транспорту, особи старші 60 років тощо); 

- забезпечити нагляд за дотриманням протиепідемічного режиму в 

навчально-виховних та лікувально-профілактичних закладах району; 

- проводити моніторинг захворюваності ГРВІ та інформувати органи 

влади, керівників закладів про епідемічну ситуацію.  

 Органи місцевого самоврядування,  

керівники  підприємств, установ, організацій, 

Управління Держпродспоживслужби 

 у Вижницькому районі, 

Вижницький міжрайонний відділ 

лабораторних досліджень  

ДУ «ЧОЛЦ МОЗ України»,  

Вижницьке відділення 

 профілактичної дезінфекції 

 

Термін виконання – епідсезон 2018/2019 років 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради С.Вірсту. 

 

Голова колегії районної ради        М.Андрюк   

 

Секретар колегії районної ради       Г.Івоняк  


