
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.10.2019 Миколаїв № 467-р

Про затвердження Положення про 

координаційну міжвідомчу раду 

з питань профілактики

неінфекційних захворювань для 

досягнення глобальних цілей 

сталого розвитку

ЗАРЕЄСТРОВАНО В ГОЛОВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ 
УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

« м »

гану державної

Відповідно до статей 2, 22 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 26 липня 2018 року № 530-р «Про затвердження Національного плану 

заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей 

сталого розвитку»:

1. Затвердити Положення про координаційну міжвідомчу раду з питань 

профілактики неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей 

сталого розвитку, що додається.
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2. Управлінню охорони здоров’я Миколаївської обласної державної 

адміністрації:

1) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію 

до Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області;

2) довести це розпорядження до відома населення через засоби масової 

інформації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування в засобах 

масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Аркуш погодженая додається



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Миколаївської обласної 

державної адміністрації 

07 жовтня 2019 року № 467-р

ЗАРЕЄСТРОВАНО ВІ П О В Н О М У  ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ 
УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

« Л _» 1/ 0̂ _20 {Ь р. %

ргану державної

Положення

про координаційну міжвідомчу раду з питань профілактики неінфекційних 

захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку

І. Загальні положення

1. Координаційна міжвідомча рада з питань профілактики неінфекційних 

захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку (далі -  

координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється 

головою Миколаївської обласної державної адміністрації.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

іншими актами законодавства, розпорядженнями голови Миколаївської 

обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.



3. Основним завданням координаційної ради є:

1) розробка та впровадження заходів з профілактики хвороб, що 

викликані не інфекціями, а способом життя та умовами навколишнього 

середовища;

2) здійснення роз’яснювальної роботи щодо основних факторів ризику 

неінфекційних захворювань, а саме:

створення відеороліків з подальшим розміщенням їх у мережі Інтернет та 

на телебаченні у вигляді соціальної реклами;

видання листівок та буклетів з подальшим розміщенням їх у друкованих 

засобах масової інформації;

проведення соціальних досліджень у форматі інтерв’ю, анкетувань тощо.

3) забезпечення ефективної міжсекторальної взаємодії щодо виконання 

в області Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для 

досягнення глобальних цілей сталого розвитку, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 року № 530-р;

4) участь у формуванні інформаційної політики та забезпеченні 

громадської підтримки у напрямі профілактики неінфекційних захворювань;

5) внесення пропозицій щодо формування освітніх матеріалів з питань 

пропагування здорового способу життя та профілактики неінфекційних 

захворювань у навчальних програмах;

6) розроблення заходів, спрямованих на зниження рівня споживання 

тютюнових виробів та паління;
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7) внесення пропозицій щодо удосконалення законодавства з метою 

профілактики зловживання алкоголем;

8) забезпеченім підтримки та пропагування здорового харчування;

9) формування пропозицій з профілактики недостатньої фізичної 

активності;

10) розроблення і впровадження заходів, спрямованих на профілактику, 

раннє виявлення хвороб системи кровообігу, цукрового діабету, злоякісних 

новоутворень, хронічних форм респіраторних захворювань, професійних 

захворювань;

11) участь у формуванні та вдосконаленні існуючих баз даних щодо 

неінфекційних захворювань, забезпеченні інформаційного та наукового 

супроводження неінфекційних хвороб;

12) проведення моніторингу безпеки дорожнього руху, несприятливих 

факторів навколишнього природного середовища, дотримання безпечного 

способу життя і умов навчання дітей,

II. Формування складу координаційної ради

1. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника голови, 

секретаря та її членів. Персональний склад координаційної ради затверджується 

розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
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2. Координаційну раду очолює голова, який за посадою є заступником 

голови Миколаївської обласної державної адміністрації з профільних питань.

3. Обов’язки секретаря координаційної ради виконує представник 

управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації.

4. Кількість членів координаційної ради становить 11 осіб.

5. Координаційна рада у разі необхідності може залучати до роботи 

консультантів та експертів за напрямами.

6. Члени координаційної ради мають право:

1) брати участь в обговоренні питань, що вносяться на засідання 

координаційної ради, вносити пропозиції;

2) брати участь у голосуванні на засіданнях координаційної ради;

3) пропонувати питання до порядку денного засідання координаційної

ради;

4) ініціювати залучення додаткових фахівців з питань, що розглядаються 

на засіданнях координаційної ради;

5) у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що 

долучається до протоколу засідання координаційної ради.
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7. Члени координаційної ради зобов'язані брати участь у засіданнях 

координаційної ради та дотримуватись вимог цього Положення та рішень 

координаційної ради.

8. Члени координаційної ради особисто беруть участь у її засіданнях.

Делегування права голосу члена координаційної ради іншим особам,

у тому числі іншим членам координаційної ради, не допускається.

9. У разі неможливості бути присутнім на засіданні координаційної ради, 

член ради може письмово викласти власну думку, яка оголошується на засіданні 

та долучається до протоколу засідання координаційної ради.

Допускається дистанційна участь члена координаційної ради у засіданні, 

якщо така участь забезпечується відео-, телефонним або іншим зв’язком і якщо 

така участь не заперечується більшістю присутніх на засіданні членів ради.

III. Порядок роботи координаційної ради

1. Засідання координаційної ради веде голова або у разі його відсутності 

заступник голови координаційної ради.

2. Засідання координаційної ради є правоможними, якщо на них присутні 

не менше двох третин її членів.

3. Рішення координаційної ради приймається відкритим голосуванням 

більшістю голосів присутніх на засіданні членів координаційної ради. У разі 

рівного розподілу голосів, голос голови координаційної ради є вирішальним.



4. Організаційною формою роботи координаційної ради є засідання, які 

проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал, 

та є правоможними, якщо на них присутня більш ніж половина її членів. У разі 

відсутності голови координаційної ради засідання проводяться його 

заступником.

5. Основною формою роботи координаційної ради є засідання, що 

проводяться у разі потреби, але не рідше ніж раз на квартал. Позачергові 

засідання координаційної ради можуть скликатися за ініціативи голови ради 

або не менш однієї третини її членів.

У разі необхідності проведення позачергового засідання секретар 

координаційної ради за дорученням голови ради письмово повідомляє про це 

членів координаційної ради. Таке повідомлення має бути надіслано членам 

координаційної ради не пізніше ніж за 10 днів до початку позачергового 

засідання ради.

6. Про проведення чергового засідання секретар координаційної ради 

повідомляє її членів не пізніше ніж за два робочі дні до дня його проведення. 

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях координаційної ради 

забезпечує секретар.

7. Рішення координаційної ради мають рекомендаційний характер, 

оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та 

секретарем і надсилається всім членам Координаційної ради.

Член Координаційної ради, який не погоджується з прийнятим рішенням, 

може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається 

до протоколу засідання та є його невід’ємною частиною.
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8. Організаційне забезпечення діяльності координаційної ради здійснює 

управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації.

Начальник управління охорони

здоров’я Миколаївської обласної І /
державної адміністрації /  Павло ГЕОРГІЄВ


