
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від   07   червня  2019 року             м. Бережани                                           № 78-р 

 

 

Про створення міського штабу  

з організації профілактичних 

та протиепідемічних заходів  

проти кору 
 

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування», статті 

12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закону 

України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.12.2018 

№2401 “Про введення в дію рішення оперативного штабу МОЗ України з 

реагування на ситуацію з поширення кору в Україні», на виконання доручення 

голови обласної державної адміністрації від 17 квітня 2019 року №46 «Про 

додаткові заходи з імунізації проти кору»: 
 

1. Утворити міський штаб з організації профілактичних та 

протиепідемічних заходів з кору (далі - міський штаб) у складі згідно з 

додатком. 

2. Міському  штабу на основі зібраних даних відділом освіти, молоді та 

спорту  міської ради, закладами охорони здоров’я розробити та затвердити 

спільний план дій щодо проведення щеплень учням, працівникам закладів 

освіти, представникам організованих колективів за епідемічними показами та 

забезпечити: 

1) щомісяця до 20 числа проведення верифікації даних та мікропланування 

щеплень дітей віком від 1 до 18 років, які не щеплені проти кору, по районному 

комунальному некомерційному підприємству «Бережанський центр первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, 

комунальному некомерційному підприємству «Бережанська центральна районна 

лікарня» та закладах освіти міста; 

2) надання реєстрів для проведення звірки даних до районного 

комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради; 



Міський голова Володимир МУЗИЧКА 

3) визначення осіб, відповідальних за координацію проведення верифікації 

даних у кожному міському навчальному закладі; 

 4) дотримання вимог статті 15 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» та статей 20 і 21 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» при організації 

навчального процесу; 

5) організацію та проведення із залученням медичних працівників 

батьківських зборів з метою роз’яснення батькам невакцинованих проти кору 

дітей доцільності та необхідності проведення вакцинації. 

3. Відповідальним виконавцям цього розпорядження інформувати про 

проведену роботу щомісяця до 20 числа Бережанську міську раду. 

4. Контроль за виконанням розпорядження  покласти на заступника 

міського голови  Олега  ЗАХАРКІВА  



                        Додаток  
до розпорядження міського голови  
від 07.06.2019 року № 78-р 
 

СКЛАД 

міського штабу з організації профілактичних та 

протиепідемічних заходів з кору 

 

ЗАХАРКІВ 

Олег Мирославович 

- заступник міського голови  м. Бережани, 

голова міського штабу 

ЦАПОК 

Віктор Степанович 

-директор районного комунального 

некомерційного підприємства «Бережанський 

центр первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» Бережанської районної 

ради, заступник голови міського штабу 

(за згодою) 

ТРАЧ 

Марія Михайлівна  

 

- лікар-інфекціоніст комунального 

некомерційного підприємства «Бережанська 

центральна районна лікарня» Бережанської 

районної ради, секретар міського штабу 

(за згодою) 

 

Члени міського штабу: 

КОРБИЛО 

Ярослав Володимирович 

- заступник директора з медичної частини 

комунального некомерційного підприємства 

«Бережанська центральна районна лікарня» 

(за згодою) 

МИХАЛЬЧУК  

Галина Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

НАГІРНА 

Наталія Миронівна 

- завідувач Бережанського відділення 

Козівського міжрайонного відділу ДУ 

«ТОЛЦ МОЗ України» 

(за згодою) 

ЦАПОК 

Ірина Іванівна 

- педіатр комунального некомерційного 

підприємства «Бережанська центральна 

районна лікарня» 

(за згодою) 

ШИРІН 

Михайло Миколайович 

- лікар-епідеміолог Бережанського відділення 

Козівського міжрайонного відділу ДУ 

«ТОЛЦ МОЗ України» 

(за згодою) 

 

Секретар міської ради                                                    Петро ГОНЧАР 

 
 



 


