
 

 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
    01.08.2006                                                                                 №  304 
 
Про затвердження Положення про 
Координаційну раду по боротьбі  
з наркоманією, венеричними  
захворюваннями та СНІДом при  
обласній державній адміністрації  
                                                                           Зареєстровано в Запорізькому 
                                                                           обласному управлінні юстиції   
                                                                           04 серпня 2006 р. за № 47/1204                      
 
 
 
 

Керуючись ст.ст. 22, 39 Закону України “Про місцеві державні адмініст-
рації” та з метою координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, 
підприємств, установ, громадських організацій з питань запобігання поширен-
ню ВІЛ-інфекції, наркоманії, венеричних захворювань: 
 

1. Затвердити Положення про Координаційну раду по боротьбі з нарко-
манією, венеричними захворюваннями та СНІДом при обласній державній ад-
міністрації (додається). 
 
 2. Визнати таким, що втратило чинність,  розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 03.08.2005 № 263 “Про затвердження складу  Коор-
динаційної ради по боротьбі з наркоманією, венеричними захворюваннями та 
СНІДом при обласній державній адміністрації та Положення про неї”.  
 
 3. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення. 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації           Є.А. Червоненко 
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                 Затверджено    
                                                                                  розпорядження голови обласної 
        державної адміністрації 
 
         01.08.2006             № 304 
 
                                                                         Зареєстровано в Запорізькому 
                                                                         обласному управлінні юстиції  
                                                                         04 серпня 2006 р. за № 47/1204  
 
 

Положення 
про Координаційну раду по боротьбі з наркоманією, венеричними  
захворюваннями та СНІДом при обласній державній адміністрації 

 
 

1. Загальні положення 
1.1. Координаційна рада по боротьбі з наркоманією, венеричними захво-

рюваннями та СНІДом при обласній державній адміністрації (далі - Рада) ство-
рюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації. 

 1.2. Рада є робочим органом, що здійснює координацію діяльності місце-
вих органів виконавчої влади, підприємств, установ, відповідних міжнародних, 
громадських, включаючи людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, та релігійних ор-
ганізацій, що працюють в області, з метою формування та ефективної реалізації 
єдиної політики, консолідованого використання коштів,  удосконалення систе-
ми моніторингу та оцінки у сфері запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, нарко-
манії, венеричних захворювань. 
 1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, 
актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів Укра-
їни, рішеннями Національної координаційної ради з питань запобігання поши-
ренню ВІЛ-інфекції/СНІДу при Кабінеті Міністрів України (далі – Національна 
рада), розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями 
обласної ради та цим Положенням. 
 

2. Основними завданнями Ради є: 
 2.1. Координація діяльності та сприяння співробітництву місцевих орга-
нів  виконавчої  влади,  підприємств, установ, відповідних міжнародних, гро-
мадських і релігійних організацій по запобіганню поширенню наркоманії, ВІЛ-
інфекції, венеричних захворювань. 
 2.2. Розроблення та внесення на розгляд обласної ради, обласної держав-
ної адміністрації, Національної ради  пропозицій стосовно визначення пріорте-
тів місцевої політики, програм і заходів запобігання поширенню ВІЛ-
інфекції/СНІДу, наркоманії, венеричних захворювань, лікування, догляду та 
підтримки ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, наркоманію, венеричні захворю-
вання. 
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 2.3. Сприяння консолідованому використанню коштів бюджетів різних 
рівнів,  міжнародних і громадських організацій, що призначені для фінансуван-
ня програм з проблем ВІЛ-інфекції, наркоманії, венеричних захворювань, ліку-
вання, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, наркоманію,  
венеричні захворювання, з метою їх раціонального та ефективного використан-
ня. 

2.4. Аналіз епідемічного моніторингу захворюваності на ВІЛ-
інфекцію/СНІД, наркоманію, венеричні захворювання та організація оператив-
ного реагування на зміни епідемічної ситуації у цій частині. 
 2.5. Інформування Національної ради, обласної ради, обласної державної 
адміністрації та громадськості про стан справ з протидії  наркоманії, ВІЛ-
інфекції/СНІДу, венеричним захворюванням. 
 2.6. Розроблення та внесення на розгляд обласної ради, обласної держав-
ної адміністрації проектів програм і заходів щодо запобігання поширенню  нар-
команії, венеричних захворювань, ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також проектів актів з 
питань забезпечення виконання зазначених програм. 
 2.7. Проведення моніторингу та оцінки виконання зазначених програм і 
заходів. 
 2.8. Розроблення й внесення на розгляд сесії обласної ради обґрунтування 
та пропозицій щодо фінансування регіональних програм із профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу, наркоманії, венеричних захворювань. 
 

3. Рада має право: 
 3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію 
від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, під-
приємств, установ незалежно від форм власності, відповідних міжнародних, 
громадських та релігійних організацій, необхідну для виконання покладених на 
Раду завдань. 
 3.2. Заслуховувати звіти керівників місцевих органів виконавчої влади, 
підприємств, установ, а також відповідних міжнародних, громадських і релігій-
них організацій, які беруть участь у проведенні заходів щодо запобігання по-
ширенню наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДу, венеричних захворювань у регіоні, 
за їх згодою. 
 3.3.Утворювати у разі потреби консультаційні, експертні та робочі групи 
з залученням представників місцевих органів виконавчої влади, провідних вче-
них, фахівців вищих навчальних закладів, інших організацій незалежно від 
форм власності (за згодою їх керівників). 
 3.4. Скликати наради, конференції, семінари за участю представників мі-
сцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, відповідних міжнарод-
них, громадських і релігійних організацій з питань боротьби з наркоманією, 
ВІЛ-інфекцією/СНІДом, венеричними захворюваннями. 
 3.5. Запрошувати для участі у засіданні Ради у разі потреби інших осіб, 
які не є членами Ради. 
 3.6. Організовувати роботу, пов’язану з залученням вітчизняних та інозе-
мних інвестицій, коштів, міжнародних організацій, благодійних фондів тощо 



 4 
для реалізації програм і заходів із профілактики наркоманії, ВІЛ-
інфекції/СНІДу, венеричних захворювань. 
 

4. Рада зобов’язана: 
 4.1. Забезпечувати проведення комплексного аналізу причин поширення 
наркоманії, венеричних захворювань, ВІЛ-інфекції/СНІДу в регіоні та в межах 
своєї компетенції проводити контроль за дотриманням місцевими органами ви-
конавчої влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від 
форм власності законодавчих і нормативно-правових актів з питань боротьби з 
наркоманією, венеричними захворюваннями, ВІЛ-інфекцією/СНІДом. 
 4.2. Забезпечувати розроблення проектів регіональних програм і компле-
ксних заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, 
венеричних захворювань і здійснювати контроль за їх виконанням. 
 4.3. Інформувати Національну раду про свою діяльність шляхом подання 
річного звіту та плану роботи на наступний рік. Звіт і план роботи затверджу-
ються на останньому в поточному році засіданні Ради, підписуються її головою 
та секретарем і подаються в Національну раду до 15 січня. 
 4.4. Здійснювати контроль за роботою координаційних рад по боротьбі з 
наркоманією, венеричними захворюваннями та СНІДом  при міськвиконкомах 
міст обласного значення, райдержадміністраціях. 
 4.5. Висвітлювати в засобах масової інформації результати реалізації про-
грам із профілактики наркоманії, венеричних захворювань, ВІЛ-інфекції/СНІДу 
в регіонах. 
  
 5. Чисельність Ради становить не більше 22 осіб. 
 
 6. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови об-
ласної державної адміністрації за поданням управління охорони здоров’я обл-
держадміністрації. Зміни у складі Ради затверджуються відповідним розпоря-
дженням за поданням управління охорони здоров’я облдержадміністрації.  
 
 7. Раду очолює заступник голови обласної державної адміністрації. 
 
 8. Голова Ради має двох заступників, один з яких є представником місце-
вих органів виконавчої влади, а інший – представником організацій людей, які 
живуть з ВІЛ, або громадських ВІЛ-сервісних організацій. 
 
  9. Організація роботи Ради: 
 9.1. Організаційною формою роботи Ради є засідання. 
 9.2. Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує 
голова Ради, але не рідше, ніж один раз на квартал. Позачергові засідання про-
водяться у разі потреби. 
  

9.3. Регламент Ради затверджується на її засіданні. 
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 9.4. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні 
не менш як дві третини її членів. Члени ради зобов’язані особисто брати участь 
у її засіданнях. 
 9.5. Засідання Ради проводить її голова або за дорученням голови один з 
його заступників. 
 9.6. За дорученням голови Ради підготовку проведення засідань здійсню-
ють заступники голови та секретар. 

9.7. Рішення Ради приймається двома третинами голосів присутніх на за-
сіданні членів. 
 9.8. Рішення Ради оформлюється протоколом згідно з регламентом робо-
ти Ради, який підписує голова Ради (у разі його відсутності – заступник голови)  
та її секретар. 
 9.9. Зміни до переліку питань, що попередньо визначено порядком ден-
ним засідання, вносяться за пропозицією будь-якого члена Ради і ухвалюються 
шляхом відкритого голосування на початку засідання. 
  
 10. Рада здійснює контроль за виконанням власних рішень і розглядає на 
своїх засіданнях стан їх виконання. 
 
 11. Відповідальність за роботу Ради несе її голова. 
 
 12. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, підлягають розгляду  
місцевими органами виконавчої влади. 
 
 13. Рада широко інформує громадськість про свою діяльність, прийняті 
на засіданнях рішення та стан їх виконання. 
 
 
 
Керівник апарату 
облдержадміністрації       Р.В. Дригинич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


