
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

2021 року

Про затвердження Програми із запобігання 
поширенню, діагностики та лікування на території 
Володимирецької селищної територіальної громади 
коронавірусу СОУГО-19 на 2022 рік

Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5, ЗО Закону України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб», статей 13, 14 Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я», на виконання розпорядження голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 18.12.2020 № 787 «Про 
обласну програму з запобігання поширенню, діагностики та лік)лвання 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 С0УГО-19, селиш;на рада.

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму із запобігання поширенню, діагностики та 
лікування на території Володимирецької селищної територіальної громади 
коронавірусу С0УШ-19 на 2022 рік, (далі -  Програма), 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.

ішення доручити постійній комісії з питань 
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4. Контроль за ви 
бюджету, фінансів т 
молоді і спорту (го

Селищний голова Василь КОВЕНЬКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення селищної ради 
с?Ь 2021 року № б(^

Програма із запобігання поширенню, 
діагностики та лікування на території Володимирецької селищної 

територіальної громади короиавірусу СОУГО-19 на 2022 рік

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

Володимирецької селипщої територіальної громади, гострої респіраторної 
хвороби С0УГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, на виконання 
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанов 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України короиавірусу СОУШ-19» (зі змінами), від 22 
липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АК8-СоУ-2», від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК.8-СоУ-2», наказу Міністерства охорони 
здоров’я України від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної 
допомоги хворим на коронавірусну хворобу (СОУГО-19)» (зі змінами), 
відповідно до 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 програми, є зменшення темпів поширення гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та 
забезпечення якісної медичної допомоги населенню, яке захворіло на 
СОУГО-19.

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

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

-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 
СОУГО-19;

- забезпечення безперервного інформування населення щодо профілактики 
та темпів поширення СОУШ-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 8АК8-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 лікуванїїя на 
території Володимирецької селищної територіальної громади 

коронавірусу СОУГО-19 на 2022 рік

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Комунальне некомерційне підприємство 
«Володимирецький 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 некомерційне 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

2022 рік

7. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми

Державний бюджет, бюджет Володимирецької селищної 
ради, бюджет Антонівської, Рафалівської, та 
Каноницької 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

560,4 тис. гривень

_  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . і



Завдання і заходи щодо виконання Цільової програми з запобігання 
поширенню, діагностики та лікування на території Володимирецької селищної 
________ територіальної громади коронавірусу СОУІР-19 на 2022 рік

Завдання
Програми

Заходи
Програми Виконавці Джерела

фінансування

Обсяг
фінансу
вання
тис.

гривень

1. Зменшення 
ризику передачі 
СОУШ-19 серед 
медичних 
працівників 
закладів 
охорони 
здоров’я.

1) забезпечення
медичних
працівників
засобами
індивідуального
захисту (313).

Разом:

2. Проведення 
обстеження 
населення на 
СОУГО-19.

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 
територіальних громад;

інші джерела

2) забезпечення
дезінфікуючими
розчинами.

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 
територіальних громад;

інші джерела

1) придбання 
експрес тестів 
для визначення 
антигенну 
СОУШ-19.

2) Набір для 
відбору 
матеріалу для 
проведення 
аналізу 
полімеразної 
ланцюгової 
реакції
1

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 
територіальних громад;

інші джерела

165,9

98,0

263,9

264,5



Разом:

3. Забезпечення
впровадження
імунізації
(вакцинації)
населення проти
С0УШ-19.

3) придбання 
лабораторного 
обладнання для 
діагностики на 
СОУГО-19 для 
безкоштовного 
ІФА тестування.

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 
територіальних громад;

інші джерела

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 
селиш:ної
територіальної громади;

2) Антонівської, 
Рафалівської, 
Каноницької 
територіальних громад;

інші джерела

264,5

27,0

Разом: 27,0

4. Забезпечення
безперервного
інформування
населення ш;одо
профілактики та
темпів
поширення
С0УШ-19на
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 
територіальних громад;

інші джерела

5,0

Разом: 5,0
Всього за 
Програмою;

Примітка: розрахунки р 
розрахунки будуть перегля:

Секретар селищної ради

560,4

продовженні карантинних заходів

Юрій БЛИЩИК


