
   

 

План сектору міської ради з питань охорони здоров’я та праці 

на  2021 рік  
 

1. Для розгляду на засіданні виконавчого комітету:  

1.1. Про стан дотримання законодавства з охорони праці в закладах освіти 

м.Конотоп. 

          Відповідальні:  

          Савченко Ю.Г. 

       Вересень 2021 

 

 

2.1.Провести навчання працівників апарату  з питань профілактики 

побутового та виробничого травматизму. 

         Відповідальні:  

                                                                                           Савченко Ю.Г. 

                                 Травень 2021  

2.2.Провести навчання працівників апарату з питання профілактики 

грипу та ГРВІ в т.ч. спричинених COVID-19. 

          Відповідальні:  

          Шульга Ж.О  

       Листопад 2021 

3. Для розгляду на робочих нарадах: 

 Виконання розпорядження міського голови від 10.03.2020 №62-ОД «Про 

затвердження Плану заходів щодо недопущення занесення та поширення на 

території м.Конотоп гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

2019-nCoV». 

          Відповідальні:  

          Шульга Ж.О. 

  Листопад 2021 

 

 

5.Перелік актів органів виконавчої влади вищого рівня, за якими буде 

здійснюватись контроль  сектором міської ради з питань охорони здоров’я та 

праці протягом 2021 року: 
  

1 Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 

25.02.2020 №74-ОД зі змінами від 14.09.2020 №452-ОД «Про затвердження 

регіонального плану заходів щодо недопущення занесення та поширення на 

території Сумської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019-nCoV». 

                                                                                                    Щоквартально 

2 Протокольного доручення №2 за результатами засідання тимчасової 

протиепідемічної комісії при Сумській обласній державній адміністрації 

від 17.03.2020 

                                                                                                   Щоденно  



3 Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 

06.06.2017 №318-ОД «Про затвердження Стратегії забезпечення сталої 

відповіді на епідемії туберкульозу, у тому числі хіміорезистентного, та 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів 

щодо її реалізації в області». 

                                                                                                              Щорічно 

4 Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 

03.07.2018 №413-ОД «Про удосконалення медичної допомоги хворим з 

орфанними захворюваннями»   

                                                                                                    Щоквартально 

5 Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 

03.12.2010 №816 «Про першочергові заходи щодо протидії грипу в області» 

                                                                                                           Щорічно 

6 Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 

28.11.2019 №640-ОД «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Стратегії розвитку служби крові на період до 2022 року в Сумській 

області» 

                                                                                                           Щорічно  

7 Розпорядження КМУ від 8.11.2007 «Про затвердження плану 

першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого 

характеру» 

Перелік актів місцевих органів виконавчої влади за якими буде 

здійснюватись контроль  сектором міської ради з питань охорони здоров’я та 

праці протягом 2021 року: 

1 Розпорядження міського голови  від 30.05.2018 №90-ОД «Про 

затвердження Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії 

туберкульозу, у тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 

період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації в 

місті» 

                                                                                                            Щорічно 

2 Розпорядження міського голови від 10.03.2020 №62-ОД «Про затвердження 

Плану заходів щодо недопущення занесення та поширення на території 

м.Конотоп гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

2019-nCoV» 

                                                                                                            Щорічно 

3 Розпорядження міського голови від 03.08.2018 №138-ОД «Про утворення 

комісії з питань забезпечення громадян, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання лікарськими засобами та харчовими продуктами» 

                                                                                                    Щоквартально 

4 Розпорядження міського голови від 06.09.2019 №223-ОД «Про створення 

робочої групи з питань використання приміщення дитячого відділення 

КНП КМР «Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова» 

                                                                                                         Щопівроку 

5 Пріоритет 3.2 «Охорона праці» рішення виконкому Програми економічного 

і соціального розвитку м.Конотопа на 2021 рік 

                                                                               Щоквартально 



6 Рішення виконкому від 27.06.2017 №157 «Про стан дотримання 

законодавства про охорону праці на підприємствах комунальної форми 

власності» 

                                                                                     Щоквартально, до 5 числа  

7 Розпорядження міського голови від 01.03.2017 №71 «Про роботу міської 

ради з питань безпечної життєдіяльності населення» 

                                                                                    Щороку, до 25 грудня  

8 Розпорядження міського голови від 17.07.2017 №231 «Про створення 

комісії з питань розслідування нещасних випадків невиробничого 

характеру» 

                                                                                   Щоквартально, до 15 числа  

 

 6.Оргзаходи: 

 - щотижнево участь у апаратних та робочих нарадах при міському голові; 

 - щомісяця участь у засіданні виконавчого комітету міської ради; 

 - щомісяця участь у засіданні міської ради; 

 - щотижнево та у разі необхідності проведення робочих нарад з 

залученням керівників закладів охорони здоров’я міста з питань охорони 

здоров’я;   

 - щоквартально проведення семінарів,  нарад з питань змін в законодавстві 

про охорону праці; 

  Забезпечення проведення святкових заходів з нагоди Дня охорони праці у 

травні та  Дня медичного працівника у червні. 

 

 

Завідувач сектору                                                                     Ж.ШУЛЬГА   

міської ради з питань  

охорони здоров’я та праці      

 

 

 

 

 Перелік комісій, колегій, рад, які будуть функціонувати в 2019 році: 

1.  координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

         1 раз на квартал та у разі  

                                                                  необхідності 

2.  надзвичайна протиепідемічна комісія 

                   в разі необхідності 

3.  міська рада з питань безпечної життєдіяльності населення 

                                                                              у разі необхідності, але  

                                                                              не рідше 1 разу на рік 

4.  комісія з питань розслідування нещасних випадків невиробничого характеру 

                                                                              у разі надходження  

                                                                              повідомлень від лікарняно-          

                                                                              профілактичних закладів 



 
 


