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УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

сьоме демократичне скликання 
(чотирнадцята  сесія) 

 
РІШЕННЯ 

 
від 01 червня 2017 року  № 303-ХІV/17 
м. Коломия 
 
Про хід виконання рішення  
районної ради від  06.08.2015 року  
№ 779– ХХХVІ/15 «Про   районну  
цільову соціальну програму протидії  
ВІЛ-інфекції/СНІДУ на 2015-2018 роки» 
  
 Розглянувши  інформацію про хід виконання рішення районної ради від  
06.08.2015р. № 779– ХХХVІ/15 «Про районну цільову соціальну програму 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ на 2015-2018 роки»,  районна рада 

вирішила: 
 1. Інформацію про хід виконання рішення районної ради від  06.08.2015р. 
№ 779–ХХХVІ/15 «Про   районну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДУ на 2015-2018 роки» взяти до уваги. 
 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної 
політики, соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей (І.Явдошняк). 
 
  
Голова районної ради                                                Роман Дячук 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

 

 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
КОЛОМИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

______________________________________________________________________________________ 
78200, м. Коломия, Івано-Франківська обл., вул. Родини  Крушельницьких, 26, тел. 2-05-90 

 

Від 14.04.17 на № 564/01-03/04                   
на  № 47/1-34 від 06.04.2017 р.  
 

Голові районної ради 
Роману Дячуку 
 

У відповідь на Ваш лист від 14.12.2016 р. №47/1-34, адміністрація 
Коломийської центральної районної лікарні повідомляє, що прийнято рішенням 
сесії районної ради від 06.08.2015 р. № 779-ХХХVІ/15 «Районну цільову 
соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 рр.» - коштів за 
2015 р. та  2016 р.  не виділено. За 2016 р. відбулися 3 координаційні ради з 
питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, на яких заслухались наступні питання:  

23.03.2016 р.: висунення та обговорення кандидатури головуючого на 
даному засіданні через відсутність голови Координаційної ради з питань 
профілактики  і протидії проявам пияцтва, алкоголізму, тютюнопаління, 
профілактиці ВІЛ-інфекції/ СНІДу та туберкульозу п. Михайлишин Л.І., 
виведення зі складу КР з питань профілактики  і протидії проявам пияцтва, 
алкоголізму, тютюнопаління,   профілактиці ВІЛ-інфекції/ СНІДу та туберкульозу 
Коломийської районної державної адміністрації – Попик В.П. - в.о. начальника 
міськрайонного управління юстиції, ввести в склад Координаційної ради 
Чиборака В.П. - начальника Коломийського міськрайонного управління юстиції, 
обговорення результату виконання рішень протоколу № 4 засідання 
Координаційної ради (далі – КР) з питань профілактики  і протидії проявам 
пияцтва, алкоголізму, тютюнопаління, профілактиці ВІЛ-інфекції/ СНІДу та 
туберкульозу, яке відбулося 09.10.2015р.,   

30.06.2016 р.: про стан виконання районної соціальної цільової програми 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу за 2015 р. та епідеміологічна ситуація ВІЛ-
інфекції/СНІДу в районі, про стан замісної підтримуючої терапії, що отримують 
ВІЛ-інфіковані в районі, ведення рецептурної видачі препаратів ЗПТ, соціальний 
супровід та працевлаштування пацієнтів на ЗПТ, про стан виконання 
протокольного рішення районної координаційної ради з питань протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу № 1 від 23.03.2016 р. з пред’явленням 
паперових носіїв визначеним виконавцем; 

29.12.2016 р.: затверження складу Координаційної ради з питань профілактики  і 
протидії проявам пияцтва, алкоголізму, тютюнопаління, профілактиці ВІЛ-
інфекції/ СНІДу та туберкульозу. Затвердження Положення про районну 
Координаційну раду з питань протидії туберкульозу,    наркоманії та ВІЛ-
інфекції/СНІДу в Коломийському районі3.Стан протитуберкульозної роботи в 
Коломийському районі за 9 міс. 2016 року. Функціонування КМФПД та його 
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стаціонарних відділень при закладанні районного бюджету на  2017 рік. 
Результати виконання попередніх рішень Координаційних рад. 

 
Протягом квітня-травня 2016 року були проведені перевірки та бесіди з 
медичними працівниками на предмет подання звітної інформації у вигляді форми 
№3 та ведення журналів реєстрації зразків сироваток крові, та добровільного до- 
та післятестового консультування в таких закладах охорони здоров’я: 
Коломийська дитяча лікарня, Коломийський пологовий будинок, жіноча 
консультація Коломийського пологового будинку, Коломийська районна 
інфекційна лікарня, Коломийський міжрайонний фтизіопульмонологічний 
диспансер, Коломийський міжрайонний онкологічний диспансер, Коломийський 
міжрайонний дерматовенерологічний диспансер та всі відділення Коломийської 
ЦРЛ. 
 
За 2016р. проведено: виступи на телебаченні – 1, виступи на радіо – 2, статті в 
газетах -2, лікарських бесід – 393, лекцій –134, санбюлетнів – 13. 
Питання ВІЛ/СНІДу детально висвітлювалися при проведенні занять у 
молодіжних лекторіях, школах материнства і відповідального батьківства, в 
школах «Пізнай себе», шляхетних українок та молодої сім’ї. Прочитані лекції з 
питань ВІЛ/СНІДу для дітей сиріт, дітей з неповних сімей та дітей трудових 
мігрантів в християнському таборі «Канікули з Богом» в с. Дора. 
До Всесвітнього дня боротьби із СНІДом 1 грудня 2016р. проведено серію лекцій 
по вищих і середніх навчальних закладах Коломийського району із залученням 10 
волонтерів. 
 
 
 
Головний лікар  
Коломийської ЦРЛ                                                      Садов’як І. Д. 
 
Готувала: Федюк Н. М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


