
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

2021 року

Про внесення змін до рішення Володимирецької селищної 
ради від 05 лютого 2021 року № 136 «Про затвердження цільової 
програми «Програма із запобігання поширенню, діагностики та 
лікування на території Володимирецької селищної територіальної 
громади коронавірусу СОУГО-19 на 2021 рік»

На підставі ст.ст.25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», у відповідності до ст.ст. 5, ЗО Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», ст.ст. 13, 14 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я», враховуючи розпорядження 
голови Рівненської обласної державної адміністрації від 18.12.2020 № 787 «Про 
обласну програму з запобігання поширенню, діагностики та лікування на 
території Рівненської області коронавірусу СОУГО-19 на 2021 рік», у зв’язку із 
загрозою занесення і поширення на території Рівненської області гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом СОУГО-19, селищна рада,

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Володимирецької селищної ради від 05 лютого 

2021 року № 136 «Про затвердження цільової програми «Програма із 
запобігання поширенню, діагностики та лікування на території 
Володимирецької селищної територіальної громади коронавірусу СОУГО-19 на 
2021 рік», виклавши цільову Програму із запобігання поширенню, діагностики 
та лікування на території Володимирецької селищної територіальної громади 
коронавірусу СОУГО-19 на 2021 рік у новій редакції, що додається.

2. Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради при формуванні 
бюджету на відповідні роки передбачити кошти на реалізацію заходів 
Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

3. Комунальному некомерційному підприємству «Володимирецький центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Володимирецької селищної ради про 
хід реалізації заходів Програми інформувати селищну раду у визначені нею 
строки.

4. Контроль за виконанням рішеннядо^учити постійній комісії з питань 
бюджету, фінансів та соціальної поліш ш , охорони здоров’я, освіти, культури, 
молоді і спорту (голова комісії Ан^бщй БОВА).

Селищний голова Василь КОВЕНЬКО



Рішення Володимирецької 
селищної ради

’мсо їа'-тяуа 2021 року №

Цільова„програма із запобігання поширенню, 
діагностики та лікування на території Володимирецької селищної 

територішіьної громади коронавірусу С0¥ГО-19 на 2021 рік

Обґрунтування необхідності прийняття Програми
У зв’язку із епідемією та поширенням в Україні, зокрема на території 

Володимирецької селищної територіальної громади, гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК.8-СоУ-2, на виконання 
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанов 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України коронавірусу СОУШ-19», зі змінами -  від 20 
травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби С0УГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів», від 22 липня 2020 року М 641 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 
із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-195 спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2», від 09 грудня 2020 року 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби С0УГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», 
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2020 року № 722 
«Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу 
(С0УЮ-19)», зі змінами, з урахуванням розпорядження голови Рівненської 
облдержадміністрації від 12 березня 2020 року № 162 «Про запобігання 
поширенню на території Рівненської області коронавірусу СОУГО-19» 
необхідно затвердити відповідну програму.

Основним завданням є зменшення темпів поширення гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЕ.8-СоУ-2, та забезпечення 
якісної медичної допомоги населенню, яке захворіло на С0УГО-19.

Мета Програми і шляхи її досягнення
Метою Програми є зменшення темпів поширення гострої респіраторної 

хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АИ8-СоУ-2, та забезпечення 
якісної медичної допомоги населенню, яке захворіло на СОУГО-19 на території 
Володимирецької, Антонівської, Рафалівської, Каноницької та Полицької 
територіальних громад (далі- територіальних громад), які обслуговує 
комунальне некомерційне підприємство «Володимирецький центр первинної 
медико-санітарної допомоги». Програма реалізовуватиметься шляхом 
виконання таких завдань:

ЗАТВЕРДЖЕНО



- зменшення ризику передачі СОУГО-19 серед медичних працівників 
закладів охорони здоров’я територіальних громад;

- проведення обстеження населення на СОУГО-19;
- забезпечення впровадження імунізації (вакцинації) населення проти 

СОУЇВ-19;
- забезпечення безперервного інформування населення щодо профілактики 

та темпів поширення С0УЮ-19.

Очікувані результати Програми
Виконання Програми дасть змогу:
-зменшити темпи поширення та забезпечити якісне надання медичної 

допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену 
коронавірусом 8АИ8»СоУ-2, на території територіальних громад;

- забезпечити проведення діагностики коронавірусу СОУГО-19;
- забезпечити впровадження імунізації (вакцинації) населення проти 

СОУГО-19.
ПАСПОРТ

Цільової програми з запобігання поширенню, діагностики та лікування на 
території Володимирецької селищної територіальної громади 

коронавірусу СОУГО-19 на 2021 рік

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Комунальне некомерційне підприємство 
«В олодимирецький центр первинної медико-санітарної 
допомоги»

2. Регіональний замовник 
Програми

Володимирецька селищна рада

3. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство 
«Володимирецький центр первинної медико-санітарної 
допомоги»

4. Співрозробник Програми Комунальне некомерп,ійне підприємство 
«Володимирецька багатопрофільна лікарня»

5. Відповідальний 
виконавець Програми

Комунальне некомерційне підприємство 
«Володимирецький центр первинної медико-санітарної 
допомоги»
Комунальне некомерційне підприємство 
«Володимирецька багатопрофільна лікарня»

6. Термін реалізації 
Програми

2021 рік

7. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми

Державний бюджет, бюджет Володимирецької селищної 
ради, бюджет Антонівської, Рафалівської, Каноницької, 
Полит̂ ької територіальних громад, які обслуговує 
комунальне некомерційне підприємство 
«Володимирецький центр первинної медико-санітарної 
допомоги», інші джерела

8. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, усього

2155,0 тис. гривень



обладнання для 
діагностики на 
СО¥ГО-19 для 
безкоштовного 
ІФА тестування.

підприємство 
«Володимирецький 
центр первинної
медико-санітарної
допомоги»

Комунальне
некомерційне
підприємство 
«Володимирецька 
багатопрофільна 
лікарня»__________

1) Володимирецької 
селищної
територіальної громади;

2) Антонівської, 
Рафалівської, 
Каноницької, Полицької
територіальних громад;

інші джерела

Разом:

3. Забезпечення
впроваджсення
імунізації
(вакцинації)
населення проти
СО¥ГО-І9.

1) забезпечення 
холодильним та 
іншим
обладнанням.

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Володимирецький
центр первинної
медико-санітарної
допомоги»

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Володимирецька
багатопрофільна
лікарня»__________

Місцевий бюджет:

1) Володимирецької 
селипщої
територіальної громади;

2) Антонівської, 
Рафалівської,
Каноницької, Полицької 
територіальних громад;

інші джерела

27,0

Разом; 27,0

4. Забезпечення 
безперервного 
інформування 
населення щодо 
профілактики та 
темпів 
поширення 
СОУІО-19 на 
території.

1) розміщення та 
поширення 
інформації в 
друкованих та 
інших засобах 
масової 
інформації.

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Володимирецький
центр первинної
медико-санітарної
допомоги»

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Володимирецька
багатопрофільна
лікарня»__________

Місцевий бюджет:

1) Володимирецької 
селищної
територіальної громади;

2) Антонівської, 
Рафалівської, 
Каноницької, Полицької 
територіальних громад;

інші джерела

5.0

Разом:
Всього за 
Програмою: 2155,0

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩ Ж



МОЗ України
Комунальне иекомерційне підприємство 

«Володимирецький центр первинної медико-санітарно!
допомоги» Володимирецької селищної ради
вул. Грушевського, 39, смт. Володимирець, Рівненської області, 34300 

®  (03634) 2-55-24; Е-таіІ: ¥0і0с1гсіііи8сї<@еіііііі1.ссиіі. Код за ЄДРПОУ 38853852

05Л0.2021 р. 2034/0147/21 Володимирецькому 
селищному голові
Василю КОВЕНЬКУ

ЮТОПОТАННЯ

Просимо до порядку денного чергової сесії Володимирецької селищної ради 
включити питання «Про внесення змін до рішення Володимирецької селищної 
ради від 05 лютого 2021 року № 136 «Про затвердження цільової програми 
«Програма із запобігання поширенню, діагностики та лікування на території 
Володимирецької селищної територіальної громади коронавірусу С0УШ-19 на 
2021 рік».

Проект рішення підготовлений комунальним некомерційним підприємством 
«Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Володимирецької селищної ради.

Оприлюднено на інформаційному стенді та веб-сайті Володимирецької
селищної ради ¥0 І0 (І8ЄІгада.§0¥;ііа «__» 2021 року.

Проект рішення додається.

Директор Олександр ВОЛОЧШОК

(Ткач Н.А 0976851094)

УКРАЇНА 
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РА,ЦА 

Зхідниїі № ______________
-'СЗ -і о 20 іМ Р-


