
 

 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 

від 27.03.2020 №81-ОД 
м.Конотоп 

 

Про міську тимчасову 

протиепідемічну комісію  

 

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», на виконання  пункту 3 Національного Плану 

протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на 

території України гострої  респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

2019-nCoV на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 03.02.2020 № 93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019-nCoV», розпорядження голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 25.02.2020 №73-ОД «Про тимчасову 

протиепідемічну комісію при Сумській обласній державній адміністрації», з 

метою забезпечення епідемічного благополуччя населення м.Конотоп:  

1. Утворити міську тимчасову протиепідемічну комісію та затвердити у 

складі згідно з додатком (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про міську тимчасову протиепідемічну комісію 

(додаток 2). 

3.Розпорядження міського голови від 18.01.2016 №15-ОД «Про міську 

надзвичайну протиепідемічну комісію» визнати таким, що втратило чинність. 

4.Контроль за виконання цього розпорядження покласти на секретаря 

міської ради, керуючого справами виконкому, заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

Міський  голови                                             Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шульга Ж.О.  6 20 59 
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Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 27.03.2020 №81-ОД 

Склад міської тимчасової протиепідемічної комісії: 

Секретар міської ради, перший заступник міського голови, заступник з 

питань діяльності органів влади, керуючий справами виконкому, відповідно до 

розподілу обов’язків -  голова надзвичайної протиепідемічної комісії; 

Завідувач Державної установи «Сумський обласний державний 

лабораторний центр МОЗ України» Конотопського міськрайонного відділу – 

заступник голови комісії; 

          Директор Конотопського відокремленого підрозділу Державної установи 

«Лабораторний центр на залізничному транспорті МОЗ України» - заступник 

голови комісії; 

Головний лікар КНП КМР «Конотопська центральна районна лікарня 

ім.ак.М.Давидова» - заступник голови комісії; 

Головний лікар КНП КМР «Конотопська міська лікарня» -  заступник 

голови комісії; 

Завідувач сектору міської ради з питань охорони здоров’я та праці - 

секретар комісії. 

Члени тимчасової протиепідемічної комісії: 

Начальник управління житлово-комунального господарства Конотопської 

міської ради; 

Начальник відділу з питань НС, ЦЗ населення та взаємодії з 

правоохоронними органами міської ради; 

Начальник управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради; 

Начальник відділу освіти Конотопської міської ради; 

Начальник управління економіки Конотопської міської ради; 

Начальник фінансового управління Конотопської міської ради; 

Начальник відділу міської ради по роботі з суб’єктами підприємницької 

діяльності; 

Начальник відділу культури та туризму міської ради; 

Начальник служби міської ради у справах дітей; 

Начальник відділу міської ради у справах молоді та спорту; 

Начальник Конотопського відділення управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування України у Сумській області 

Начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Конотопського міськрайонного  управління головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області (за згодою). 

Начальник Конотопського міськрайонного  управління головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області(за згодою). 

Завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої політики. 

 

Керуючий справами виконкому Любов ДУБОВИК 

 

Завідувач сектору міської ради 

з питань охорони здоров’я та праці           Жанна ШУЛЬГА 
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Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 27.03.2020 №81-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про міську тимчасову протиепідемічну комісію  

 
1. Тимчасова протиепідемічна комісія при виконавчому комітеті 

Конотопської міської ради  (далі – комісія) створюється з метою здійснення 
оперативного контролю і координації діяльності органів виконавчої влади, 
підприємств, установ, організацій і громадян, пов’язаної із запобіганням і 
ліквідацією епідемій, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних 
захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних 
уражень людей. 

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією та законами 
України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів 
України, рішеннями Сумської обласної ради, розпорядженнями голови 
Сумської обласної державної адміністрації, рішеннями Конотопської міської 
ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими 
актами та цим Положенням. 

3. Основним завданням комісії є забезпечення організації виконання 
Національного плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом 2019-nCoV, на 2020 рік, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2020 № 93-р, розпорядження голови 
Сумської обласної державної адміністрації від 25.02.2020 №74-ОД «Про 
затвердження регіонального плану заходів щодо недопущення занесення та 
поширення на території Сумської області гострої респіраторної хвороби, 
спричиненої корона вірусом 2019-nCoV», відповідного 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», а також 
здійснення через органи виконавчої влади, керівників підприємств, установ і 
організацій контролю за: 

1) виконанням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних (профілак-
тичних) заходів з метою запобігання розповсюдженню особливо небезпечних 
інфекційних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та 
радіаційних уражень людей; 

 2) ліквідацією епідемій, спалахів особливо небезпечних інфекційних 
захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних 
уражень людей і їх наслідків; 

3) додержанням юридичними і фізичними особами санітарних норм, 
спрямованих на захист здоров’я і життя людей та охорону довкілля. 

4. Відповідно до покладених на неї завдань комісія:  



1) вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації епідемій, 
спалахів особливо небезпечних інфекційних захворювань, масових 
неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей; 

2) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 
установ, організацій з питань проведення санітарних та протиепідемічних 
(профілактичних) заходів; 

3) оперативно залучає вчених, фахівців закладів та установ охорони 
здоров’я, керівників та провідних спеціалістів підприємств, установ, 
організацій для оперативного проведення санітарних та протиепідемічних 
(профілактичних) заходів; 

4) інформує постійну обласну комісію з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій при обласній державній адміністрації про 
епідемії, спалахи особливо небезпечних інфекційних захворювань, масових 
неінфекційних захворювань (отруєнь), та радіаційних уражень людей, а також 
про вжиті заходи щодо їх ліквідації; 

5) розглядає матеріали про причини виникнення і наслідки ліквідації 

спалахів особливо небезпечних інфекційних захворювань, масових 

неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей та 

встановлення осіб, з вини яких вони виникли. 

5. Комісія має право: 

1) одержувати від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, посадових осіб та окремих громадян 

інформацію і документи, необхідні для з’ясування санітарно-епідемічної 

ситуації та вжиття невідкладних заходів для запобігання розповсюдження і 

ліквідації епідемій спалахів особливо небезпечних інфекційних захворювань, 

масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей; 

2) подавати пропозиції щодо запровадження санітарних та 

протиепідемічних   (профілактичних) заходів на окремих адміністративних 

територіях з метою запобігання розповсюдженню особливо небезпечних 

інфекційних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та 

радіаційних уражень людей; 

3) заслуховувати звіти керівників органів виконавчої влади, підприємств, 

установ, організацій про вжиті санітарні та протиепідемічні (профілактичні) 

заходи щодо ліквідації особливо небезпечних інфекційних захворювань, 

масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей; 
4) порушувати перед відповідними органами питання про звільнення з 

роботи, притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності 
посадових осіб, з вини яких виникли епідемії, спалахи особливо небезпечних 
інфекційних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та 
радіаційних уражень людей; 

5) виносити на розгляд пропозиції щодо запровадження санітарних та 
протиепідемічних (профілактичних) заходів з метою зниження рівня 
інфекційних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та 
радіаційних уражень людей. 

6. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря і 
членів комісії, працює на громадських засадах та затверджується 
розпорядженням міського голови. 



Рішення комісії є обов’язковими для розгляду підприємствами, 

установами, організаціями, яким вони адресовані, їх посадовими та 

службовими особами. 

7. Голова комісії з урахуванням епідемічної ситуації в місті забезпечує 

скликання та проведення засідань комісії і здійснює контроль за виконанням 

прийнятих рішень. 

8. До складу комісії входять керівники структурних підрозділів 

виконавчого комітету міської ради, що реалізують державну політику у сферах: 

охорони здоров’я, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, економіки, 

фінансів; обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я 

України, Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області. 

9. На засідання комісії можуть бути запрошені представники органів 

виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадяни. 

Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні та 

оформляються протоколом, зміст якого у вигляді витягів доводиться до відома 

зацікавлених органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, а у разі потреби – засобам масової 

інформації. 

Протокол підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому Любов ДУБОВИК 

      

 

Завідувач сектору міської ради 

з питань охорони здоров’я та праці           Жанна ШУЛЬГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


