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Положення 

про регіональну міжвідомчу координаційну групу  

з питань попередження опікового травматизму у дітей  

при Миколаївській обласній державній адміністрації 

 

І. Загальні положення 

 

1. Це Положення визначає повноваження, основні завдання та функції 

регіональної міжвідомчої координаційної групи з питань попередження 

опікового травматизму у дітей при Миколаївській обласній державній 

адміністрації (далі – координаційна група). 

 

2. Координаційна група утворюється з метою міжвідомчої взаємодії з 

питань попередження опікового травматизму у дітей та подолання наслідків 

опікової травми, удосконалення інформаційного забезпечення заходів, 
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спрямованих на роз’яснення змісту батьківських обов’язків та відповідальності 

за їх неналежне виконання, підвищення обізнаності батьків щодо методів 

першої допомоги при опіках. 

До складу координаційної групи входять представники місцевих органів 

виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних та 

міжнародних громадських організацій (за згодою). 

 

3. Члени координаційної групи здійснюють визначені цим Положенням 

функції та обов’язки на громадських засадах. 

 

4. У своїй діяльності координаційна група керується Конституцією 

України, законами України, актами Президента України та постановами 

Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

 

ІІ. Функції і завдання координаційної групи 

 

1. Координаційна група: 

 

1) готує у межах компетенції матеріали до засідань комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській 

обласній державній адміністрації; 

 

2) збирає та аналізує інформацію стосовно опікового травматизму у дітей 

та подолання наслідків опікової травми; 

 

3) надає рекомендації батькам щодо попередження та запобігання 

опікового травматизму у дітей через засоби масової інформації, шляхом 

особистого спілкування членами координаційної групи або запрошення на 

засідання координаційної групи; 
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4) надає організаційно-методичну допомогу дитячим закладам охорони 

здоров’я, дитячим відділенням лікувально-профілактичних закладів у лікуванні 

опікових травм та подоланні наслідків опікового травматизму; 

 

5) узагальнює та поширює позитивний досвід у лікуванні опікових травм 

та подоланні наслідків опікового травматизму у дітей серед закладів охорони 

здоров’я Миколаївської області; 

 

6) інформує громадськість області про важливість профілактичної роботи 

із запобігання опікового травматизму серед дітей; 

 

7) надає у межах компетенції інформацію про роботу координаційної 

групи центральним органам виконавчої влади; 

 

8) готує аналітичні довідки, огляди, інформаційні повідомлення, прес-

релізи. 

 

IІІ. Права та обов’язки координаційної групи 

 

1. Координаційна група, відповідно до покладених на неї функцій і 

завдань, має право: 

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію від 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, необхідну 

для виконання покладених на координаційну групу завдань; 
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2) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування щодо утворення комісій з розслідування причин опікового 

травматизму у дітей та умов, що їм сприяли; 

 

3) надавати рекомендації посадовим особам органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми 

власності, з питань попередження та запобігання опікового травматизму у 

дітей; 

 

4) брати участь за запрошенням у просвітницьких, виховних та 

навчальних заходах з питань, що пов’язані з діяльністю координаційної групи, 

що проводяться у державних, комунальних або приватних закладах. 

 

2. Координаційна група зобов’язана: 

 

1) бути неупередженою та об’єктивною; 

 

2) дотримуватися вимог цього Положення; 

 

3) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала 

відома у зв’язку з виконанням своїх функцій; 

 

4) не допускати конфлікту інтересів; 

 

5) сумлінно виконувати свої обов’язки; 

 

6) дотримуватися високої культури спілкування. 

 

ІV. Організація роботи координаційної групи 
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1. Організаційною формою роботи координаційної групи є засідання. 

 

2. Засідання координаційної групи  проводяться не рідше ніж один раз на 

квартал або позачергово за необхідністю. 

 

3. Засідання координаційної групи вважається правоможним, якщо у 

ньому бере участь не менш ніж 2/3 членів координаційної групи. 

 

4. На засідання, крім членів координаційної групи, можуть 

запрошуватися представники підприємств, установ, організацій (за згодою їх 

керівників) та громадських об’єднань.  

За необхідності на засідання координаційної групи можуть 

запрошуватись батьки дітей, які отримали опікові травми, лікарі закладів 

охорони здоров’я, інші особи, присутність яких на засіданні є доцільною. 

 

5. Рішення координаційної групи приймається відкритим голосуванням 

більшістю голосів, присутніх на засіданні членів координаційної групи, 

оформлюється протоколом та має рекомендаційний характер. 

 

 

Заступник начальника управління –  

начальник відділу надання лікувально- 

профілактичної допомоги населенню  О.ЧЕРНЕНКО 


