
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
30.09.2020 № 734/2020-р

 

 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про Координаційну раду з питань розвитку системи громадського здоров’я 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

 

І. Загальні положення 

1. Координаційна рада з питань розвитку системи громадського здоров’я 
Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – Координаційна рада) є 
консультативно-дорадчим органом, що здійснює координацію діяльності 
Хмельницької обласної державної адміністрації, підприємств, організацій, 
установ, закладів, громадських організацій, що здійснюють діяльність на тери-
торії області, з метою реалізації заходів щодо розвитку системи громадського 
здоров’я. 

2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією та 
законами України, нормативними актами Верховної Ради України, Президента 
України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами 
Міністерства охорони здоров’я України, розпорядженнями голови Хмельниць-
кої обласної державної адміністрації та цим Положенням. 

ІІ. Основні завдання 

3. Основними завданнями Координаційної ради є: 

1) розгляд та визначення ключових напрямів розвитку системи громад-
ського здоров’я області; 

2) створення цільових груп для операційного виконання заходів щодо 
імплементації визначених напрямів розвитку системи громадського здоров’я; 

3) аналіз стану реалізації заходів з питань розвитку громадського здо-
ров’я та надання рекомендацій щодо покращення їх виконання; 

4) визначення проблемних питань, що пов’язані із реалізацією заходів з 
розвитку системи громадського здоров’я, та надання пропозицій щодо шляхів 
їх вирішення; 

5) забезпечення ефективної взаємодії та координації заходів з метою 
досягнення результату; 

6) визначення потреби у необхідності залучення додаткових ресурсів та 
технічної допомоги для реалізації відповідних заходів за напрямом діяльності 
та подання пропозицій до Координаційної ради; 
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7) координація діяльності та сприяння співробітництву Хмельницької 
обласної державної адміністрації, підприємств, організацій, установ, громад-
ських організацій щодо становлення, розвитку, ефективного функціонування 
системи громадського здоров’я; 

8) розроблення та внесення на розгляд обласної державної адміністрації 
пропозицій стосовно визначення пріоритетів обласної політики, програм та 
заходів щодо розвитку системи громадського здоров’я; 

9) моніторинг стану громадського здоров’я, формування та дотримання 
населенням області засад здорового способу життя та активного довголіття, 
профілактики захворювань, підвищення рівня санітарно-гігієнічних та медич-
них знань, покращення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення 
та оточуючого середовища, підвищення життєвих стандартів, зростання рівня 
пріоритету сімейних та соціальних цінностей, організація оперативного реагу-
вання на зміни епідемічної ситуації та усунення шкідливих для здоров’я насе-
лення факторів оточуючого середовища; 

10) інформування громадськості про стан, актуальні проблеми та заходи 
з їх вирішення; 

11) розроблення та внесення на розгляд обласної державної адміністрації 
пропозицій до проєктів програм та заходів щодо збереження та покращення 
стану здоров’я населення Хмельницької області; 

12) проведення моніторингу виконання зазначених програм та заходів; 

13) розробка, обґрунтування та внесення в установленому порядку на 
розгляд обласної державної адміністрації пропозицій щодо фінансування 
обласних програм з питань громадського здоров’я. 

ІІІ. Функції 

4. Основною функцією Координаційної ради є формування ефективної 
політики, пропозицій щодо консолідованого використання коштів, удоскона-
лення системи моніторингу й оцінки у сфері становлення, розвитку та ефек-
тивного функціонування системи громадського здоров’я. 

5. Забезпечення супроводу та координації виконання заходів за відповід-
ним завданням розвитку системи громадського здоров’я. 

6. Визначення та залучення до роботи у цільових групах відповідних 
фахівців та експертів. 

7. Формування плану-графіка своєї роботи за визначеними завданнями. 

IV. Права 

8. Координаційна рада має право: 

1) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію від 
структурних підрозділів Хмельницької обласної державної адміністрації, під-
приємств, організацій незалежно від форм власності, необхідну для виконання 
покладених на Координаційну раду завдань; 
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2) заслуховувати інформацію структурних підрозділів Хмельницької 
обласної державної адміністрації, підприємств, організацій незалежно від 
форм власності, які мають вплив на стан системи громадського здоров’я в 
області; 

3) утворювати, у разі потреби, цільові консультаційні, експертні та ро-
бочі групи із залученням фахівців закладів охорони здоров’я, освіти, інших 
організацій незалежно від форм власності (за згодою їх керівників). Призна-
чати відповідальних виконавців за реалізацію ключових напрямів розвитку 
системи громадського здоров’я та координацію роботи цільових груп; 

4) скликати наради, конференції, семінари за участю представників 
Хмельницької обласної державної адміністрації, підприємств, установ, відпо-
відних міжнародних, громадських та релігійних організацій з питань, дотич-
них до розвитку системи громадського здоров’я; 

5) запрошувати для участі у засіданнях Координаційної ради, у разі 
потреби, інших осіб, які не є членами Координаційної ради; 

6) організовувати роботу, пов’язану із залученням вітчизняних та іно-
земних інвестицій, коштів міжнародних організацій, благодійних фондів тощо, 
для реалізації програм та заходів щодо становлення, розвитку та діяльності 
системи громадського здоров’я області; 

7) співпрацювати з відповідними Координаційними радами інших тери-
торій. 

V. Обов’язки 

9. Координаційна рада зобов’язана: 

1) забезпечувати проведення комплексного аналізу стану громадського 
здоров’я в області; 

2) забезпечувати розробку пропозицій до проєктів місцевих програм та 
комплексних заходів щодо збереження та покращення здоров’я населення 
Хмельницької області та здійснювати контроль за їх виконанням; 

3) висвітлювати у засобах масової інформації результати реалізації про-
грам із збереження та покращення здоров’я. 

VI. Керівництво 

10. Голова Координаційної ради: 

1) здійснює безпосереднє керівництво Координаційною радою; 

2) визначає дату засідань Координаційної ради, у тому числі спеціальних 
засідань; 

3) затверджує порядок денний засідань Координаційної ради; 

4) запрошує до складу Координаційної ради на тимчасових засадах 
представників від інших органів виконавчої влади з правом дорадчого голосу 
для вирішення спеціальних питань; 
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5) пропонує створення нових цільових груп за відповідними напрямами. 

11. Координаційна рада визначає цільові, консультаційні, експертні гру-
пи з метою забезпечення виконання заходів щодо імплементації пріоритетних 
напрямів розвитку системи громадського здоров’я. 

12. Координаційна рада призначає координаторів, відповідальних за ви-
конання пріоритетних напрямів розвитку системи громадського здоров’я. 

13. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання. 
Голова, секретар та члени Координаційної ради працюють на громадських 
засадах з правом особистого голосу.  

14. План роботи Координаційної ради затверджується на засіданні Коор-
динаційної ради. Засідання проводяться один раз на квартал. Позачергові 
засідання проводяться у разі потреби. 

15. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому при-
сутні на менш як дві третини її членів. Члени Координаційної ради зобов’язані 
особисто брати участь у її засіданнях. Якщо член Координаційної ради не 
може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові 
Координаційної ради відповідні пропозиції у письмовій (електронній) формі з 
питань порядку денного та до проєкту рішення засідання і делегувати право 
голосу іншому члену Координаційної ради. 

16. Засідання Координаційної ради проводить її Голова. 

17. 3а дорученням Голови Координаційної ради підготовку матеріалів на 
засідання здійснює секретар. 

18. Рішення Координаційної ради приймається двома третинами голосів 
її членів, присутніх на засіданні. 

19. Рішення Координаційної ради оформлюється протоколом згідно з 
регламентом роботи, який підписують Голова Координаційної ради та се-
кретар. 

20. Зміни до переліку питань, попередньо визначених порядком денним 
засідання, вносяться за пропозицією будь-якого члена Координаційної ради і 
ухвалюються шляхом відкритого голосування на початку засідання. 

21. Координаційна рада здійснює контроль за виконанням своїх рішень 
та розглядає на засіданнях стан їх виконання. 

22. Відповідальність за роботу Координаційної ради несе її Голова. 

23. Координаційна рада широко інформує громадськість про свою діяль-
ність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 
 


