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м. Деражня 



 

ПАСПОРТ 

 

Програми  проведення протиепідемічних заходів з ліквідації та попередження  епідемії 

коронавірусної хвороби на території Деражнянської міської територіальної громади  на 

2022 – 2023 роки 

 

1.Ініціатор розроблення програми: Деражнянське  відділення  Хмельницького районного 

відділу ДУ «Хмельницький обласний  центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»  

2.Розробник програми: Деражнянське  відділення  Хмельницького районного відділу ДУ 

«Хмельницький обласний  центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» 

3.Співрозробник програми: Виконавчий комітет Деражнянської міської ради 

4.Головний розпорядник коштів: Деражнянська міська рада в особі міського голови 

5.Відповідальний виконавець програми: Виконавчий комітет Деражнянської міської ради 

6.Учасники програми: Деражнянська міська  рада та Деражнянське  відділення  

Хмельницького районного відділу ДУ «Хмельницький обласний  центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ України»  

7.Строки реалізації програми: 2022-2023 роки. 

I етап – 2022 рік; 

IІ етап – 2023 рік. 

8.Перелік бюджетів, які беруть участь у програмі: міський бюджет 

9.Обсяги та джерела фінансування: 

       Джерела  

           фінансування 

Обсяг 

            фінансування, 

              тис.грн. 

       У тому числі за роками, тис.грн. 

         

 2022  

 

2023 

 

Міський бюджет 

 

 

12,0 

       

   

6,0 

  

 

 

6,0 

 
 

*Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення 

відповідних змін до міського бюджету впродовж терміну дії Програми 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма проведення протиепідемічних заходів з ліквідації та попередження  

епідемії коронавірусної хвороби на території Деражнянської міської територіальної 

громади  на 2022 – 2023 роки. 

 

Загальні положення 

Програма забезпечення протиепідемічних заходів під, час поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 , спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  на 2021 рік  

(далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про забезпечення  

санітарного та епідемічного благополуччя населення» від  24.02.1994 року № 4004-ХІІ, 

закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 року 

№1645-ІІІ, наказу Міністерства охорони здоров'я України  «Коронавірусна хвороба 2019 

(COVID-19)».Стандарти медичної допомоги від 25.02.2020 року № 552  та наказу 

Міністерства охорон здоров'я України про внесення змін до стандартів медичної 

допомоги     « Коронавірусна хвороба (COVID-19)» від. 17.09.2020 № 2122. 

 

1.Загальна характеристика, мета та завдання Програми 

Дана Програма розроблена з метою запобігання поширенню на території 

Деражнянської міської територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  

Основною метою Програми є забезпечення протиепідемічних заходів під час 

епідемії коронавірусної хвороби , своєчасне проведення дезінфекції в місцях контакту 

хворого на COVID - 19. 

2. Заходи Програми 

            Програма передбачає наступні заходи, які будуть проведені на теріторії 

Деражнянської міської територіальної громади:  

- здійснення заходів з дезінфекції в місцях, де були виявлені випадки 

захворювання на корона вірусну хворобу; 

. проведення профілактичних заходів на підприємствах та установах для 

запобігання інфікування на COVID-19; 

            - проведення аналізу стану захворювання на коронавірусну хворобу в населених 

пунктах і розроблення за результатами аналізу плану проведення протиепідемічних 

заходів в осередках. 

         - розміщення в сходових клітках, коридорах загального користування житлових 

будинків , зупинках громадського транспорту рекомендацій дотримання звичайних 

заходів обережності   та проведення дезінфекціі           

           - проведення санітарно-освітньої та роз'яснювальної роботи серед населення 

 

3. Обсяги та джерела фінансування 

 

Встановити наступні джерела фінансування Програми: 

- кошти міського бюджету; 

- інші надходження, незаборонені законодавством. 

Обсяги бюджетних коштів визначаються, виходячи з фінансових можливостей 

бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством. 

У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням 

Деражнянської міської ради шляхом уточнення окремих завдань і показників – у 

відповідності до змін законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та 

з інших об’єктивних причин. 

 

4. Строки виконання Програми 

Програма є короткостроковою та здійснюватиметься протягом  2022-2023 років. 

Коригування плану заходів Програми та термінів їх виконання здійснюватиметься за 

необхідністю.  



 

5. Координація та контроль за реалізацією Програми 

                       Координація та контроль за виконанням заходів Програми здійснюється 

виконавчим комітетом міської ради. 

                       Деражнянське  відділення  Хмельницького районного відділу ДУ «Хмельницький 

обласний  центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» щорічно звітує перед 

міською радою про хід виконання та забезпечення  висвітлення в засобах масової 

інформації відомостей про виконання Програми. 

Додаток 1 до Програми 

 

Заходи щодо реалізації програми проведення протиепідемічних заходів з 

ліквідації та попередження епідемії коронавірусної хвороби  м.Деражня на  

2022-2023 роки 

 

    № 

п/п      

Перелік заходів програми Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Обсяги 

фінансування, 

тис.грн. 

 

 

1 

Придбання паливно 

–мастильних матеріалів 

для проведення  

дезінфекції в місцях, де 

були виявлені випадки 

захворювання на корона 

вірусну хворобу  

2022 

 

 

Деражнянське  

відділення  

Хмельницького 

районного 

відділу ДУ 

«Хмельницький 

обласний  центр 

контролю та 

профілактики 

хвороб МОЗ 

України» 

Міський 

бюджет 

6,0 

 

 

2 

Придбання паливно 

–мастильних матеріалів 

для проведення  

дезінфекції в місцях, де 

були виявлені випадки 

захворювання на корона 

вірусну хворобу  

2023 

 

 

Деражнянське  

відділення  

Хмельницького 

районного 

відділу ДУ 

«Хмельницький 

обласний  центр 

контролю та 

профілактики 

хвороб МОЗ 

України» 

Міський 

бюджет 

6,0 

 

В.о.завідувача Деражнянського  

відділення Хмельницького  

районного відділу   

ДУ «Хмельницький обласний  

центр контролю та профілактики 

хвороб МОЗ України»                                                                               Л.Антощишина 

 

 

 

 

 


