
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від " 31 " січня 2020 року         № 16 

 

 

Про створення міського  
оперативного штабу з реагування  
на ситуацію із розповсюдження грипу 

 

 

 Керуючись статтею  42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 травня   

2019 року № 1126 «Про затвердження Порядку організації проведення 

епідеміологічного нагляду за гострими респіраторними вірусними 

інфекціями, заходів з готовності в міжепідемічний період і реагування під час 

епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ»: 

 

1. Створити  міський оперативний штаб з реагування на ситуацію із 

розповсюдження грипу. 

 

2. Затвердити склад міського оперативного штабу з реагування на 

ситуацію із розповсюдження грипу згідно з додатком. 

 

3. Затвердити Положення про міський оперативний штаб з реагування 

на ситуацію із розповсюдження грипу (додається). 

 

 

 

 

Міський голова                           Андрій РАЙКОВИЧ 
         
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Лариса Кудрик  22 16  95     
 



Додаток 

       до розпорядження міського голови 

       « 31 » січня  2020 року № 16 

 

 

СКЛАД 

міського оперативного штабу з реагування на ситуацію  

із розповсюдження грипу  

 

  Голова штабу 

 

ДЗЮБА                                    - заступник міського голови з питань       

Наталія Євгеніївна                       діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови штабу 

 

МАКАРУК 

Оксана Олександрівна    

 

   -    начальник управління охорони здоров’я 

 

Секретар штабу 

 

ПАНЧЕНКО  

Ірина Вікторівна 

- міський позаштатний інфекціоніст управління 

охорони здоров'я  

 

Члени штабу: 

 

ДЬЯЧЕНКО  

Наталія Григорівна 

-      завідувач відділення дослідження біологічних 

факторів та епідеміологічного нагляду              

за інфекційними хворобами  

КММВ ДУ «Кіровоградський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» 

 

ЗАБОЛОТНА  

Тетяна Михайлівна 

-      начальник відділу лікувально -   

профілактичної допомоги управління охорони 

здоров'я  

 

КАБАНЧУК 

  Оксана Олександрівна 

-    заступник головного лікаря з медичної 

частини КНП "Центральна міська лікарня»  

Міської ради міста Кропивницького» 

 

КАСЬЯНЕНКО 

Іван Іванович 

- директор КНП «Регіональний  центр 

громадського здоров'я Кіровоградської 

обласної ради» 

 

КОВАЛЕНКО 

Сергій Миколайович 

- начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення  
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КОСТЕНКО 

Лариса Давидівна 

- начальник управління освіти  

 

 

КОЛОДЯЖНИЙ 

Сергій Олександрович 

-      начальник управління молоді та спорту  

 

ОПЕРЧУК  

Надія Іванівна 

 

- 

         

        в.о. директора ДУ «Кіровоградський 

обласний лабораторний центр                 

МОЗ України» 

   

ЯКУНІН 

Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації  

 

   

   

Начальник управління охорони здоров’я                       Оксана МАКАРУК 

 

 

 

 



    ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

    Розпорядження міського голови 

« 31 » січня 2020 року № 16 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про міський оперативний штаб  

з реагування на ситуацію із розповсюдження грипу 

 

1. Міський оперативний штаб (далі – штаб) є консультативно-дорадчим 

органом Міської ради міста Кропивницького, головною метою якого є 

зменшення медичних, соціальних та економічних наслідків пандемії, 

розробка й організація дій, спрямованих на попередження розповсюдження 

циркулюючого вірусу грипу, в тому числі з пандемічним потенціалом. 

 

 2. Штаб у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, 

наказами МОЗ України, іншими нормативно-правовими актами та цим 

Положенням. 

 

 3.Основними завданнями штабу є: 

розробка екстреного плану, спрямованого на попередження 

розповсюдження інфекційних захворювань, викликаних вірусами грипу, в 

тому числі з пандемічним потенціалом; 

організація та проведення активних заходів епідеміологічного нагляду і 

контролю для зменшення розповсюдження вірусів грипу, в тому числі з 

пандемічним потенціалом, ідентифікація потенційної епідемії та 

запровадження заходів щодо її стримування; 

взаємодія із засобами масової інформації та надання населенню 

інформації про епідемічну ситуацію з грипу, методи профілактики. 

 

4. Штаб відповідно до покладених на нього завдань: 

готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його 

компетенції; 

вносить у разі потреби на розгляд міського голови та міської ради 

розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації; 

готує рекомендації (за потреби) щодо тимчасового припинення занять у 

навчальних закладах, особливо у випадку епідемії. 

 

5. Штаб має право: 

отримувати в установленому порядку від виконавчих органів міської 

ради та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на 

нього завдань, та надавати їм відповідні доручення; 

залучати до участі у своїй роботі представників виконавчих органів 

міської ради, підприємств, установ та організацій. 
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6. Штаб утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та 

членів. 

Головою штабу є заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, який відповідає за даний напрямок роботи. 

Персональний склад штабу затверджується розпорядженням міського голови. 

 

7. Формою роботи штабу є засідання, що скликаються його головою за 

потреби. 

Засідання штабу веде його голова, у разі його відсутності – заступник 

голови. 

Підготовку матеріалів для розгляду на засідання штабу забезпечує його 

секретар. 

Засідання штабу вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

більше половини його членів. 

 

8. На своїх засіданнях штаб готує пропозиції та рекомендації з питань, 

що належать до його компетенції. 

Пропозиції та рекомендації оформлюються протоколом, що 

підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім 

членам штабу, реалізуються  шляхом рішення, яке доводиться письмово до 

відома всіх зацікавлених осіб. 

 

 

Начальник управління охорони здоров'я                       Оксана МАКАРУК 

 

 

 

 

 


