
 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від   21 грудня  2021 року                                                               №644 

 

 Про Програму з запобігання поширенню,  

діагностики та лікування на території  

Рафалівської громади  коронавірусу COVID-19 на 2022 рік 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою виконання вимог законодавства щодо забезпечення надання якісної 

первинної  медичної допомоги, створення  належної  матеріально-технічної бази лікувального 

закладу, керуючись  статтею 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Рафалівська селищна  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму з запобігання поширенню, діагностики та лікування на території 

Рафалівської селищної територіальної громади коронавірусу COVID-19 на 2022 рік (далі 

– Програма), що додається. 

2.Забезпечити виконання Програми. 

3. Передбачати в межах наявних фінансових ресурсів кошти на реалізацію Програми. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони 

здоров'я, культури, молоді і спорту, та соціального захисту населення ( голова комісії Галина 

ЧУГАЙ). 

 

 

    Селищний голова                                                 Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Рафалівської селищної ради  

від 21 грудня 2021 року №644 

Програма з запобігання поширенню, діагностики та лікування 

на території Рафалівської територіальної громади коронавірусу COVID-19 на 2022 рік 

  

Обґрунтування необхідності прийняття Програми 

У зв’язку із епідемією поширення в Україні, та зокрема на території Рівненської 

області, Рафалівської територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на виконання статей 29, 30 Закону України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19», зі змінами від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», 

від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

28 березня 2020 року № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на 

коронавірусну хворобу (COVID-19), зі змінами, з урахуванням розпорядження голови 

Рівненської облдержадміністрації від 12 березня 2020 року № 162 «Про запобігання 

поширенню на території Рівненської області коронавірусу COVID-19» необхідно затвердити 

відповідну програму. 

Одним із основних завдань є зменшення темпів поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення якісної 

медичної допомоги населенню, яке захворіло на COVID-19. 

Мета Програми і шляхи її досягнення 

Метою Програми є зменшення темпів поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення якісної медичної 

допомоги населенню, яке захворіло на COVID-19 у Рівненській області на території 

Рафалівської територіальної громади. 

Програма реалізовуватиметься шляхом виконання таких завдань: 

зменшення ризику передачі COVID-19 серед медичних працівників закладів охорони здоров’я 

області; 

проведення обстеження населення на COVID-19; 

забезпечення впровадження імунізації (вакцинації) населення проти COVID-19; 

забезпечення безперервного інформування населення щодо профілактики та темпів 

поширення COVID-19 у Рівненській області та Рафалівській територіальній громаді. 

Паспорт Програми (додаток 1), завдання і заходи щодо виконання Програми (додаток 

2) додаються. 

Очікувані результати Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

зменшити темпи поширення та забезпечити якісне надання медичної допомоги хворим на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на 

території  Рівненської області та Рафалівській територіальній громаді; 

забезпечити проведення діагностики коронавірусу COVID-19; 

забезпечити впровадження імунізації (вакцинації) населення проти COVID-19. 



                                                                                              Додаток 1 до Програми 

 

ПАСПОРТ 

Обласної програми з запобігання поширенню, діагностики та лікування  на території 

Рівненської області  Рафалівської територіальної громади коронавірусу  COVID-19 на 2022 

рік  

 1. Ініціатор   розроблення Програми   Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

2. Регіональний замовник Програми   Рафалівська селищна рада 

3. Розробник Програми   Рафалівська селищна рада 

4. Співрозробник Програми   - 

5. Відповідальний виконавець Програми   Рафалівська селищна рада 

6. Термін реалізації Програми 2022 рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Обласний бюджет, місцеві 

бюджети, інші джерела 

8. Орієнтовний  обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, усього 

20000 

 

 

Заступник селищного голови                                                          Марія ОШУРКО 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

Заступник селищного голови                                                          Марія ОШУРКО 

 

Додаток 2 до Програми 

Завдання і заходи щодо виконання Програми з запобігання поширенню 

 діагностики та лікування 

на території Рівненської області Рафалівської територіальної громади  

 коронавірусу COVID-19 на 2022 рік  

 

Завдання Програми Заходи Програми Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовн

ий обсяг 

фінансуван

ня, тис. 

гривень 

1. Зменшення 

ризику передачі 

COVID-19 серед 

населення 

громади 

1) придбання  засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ) 

Виконавчий 

комітет  

Рафалівської 

селищної ради 

 

місцевий 

бюджет 

 

інші джерела 

8 000,0 

2) придбання дезінфікуючих 

розчинів 

Виконавчий 

комітет  

Рафалівської 

селищної ради 

 

місцевий 

бюджет 

 

інші джерела 

      

4 000,0 

 

3) проведення дезінфікації 

місць масового скупчення 

людей(автобусних зупинок, 

під'їзди до лікарні тощо) 

Виконавчий 

комітет  

Рафалівської 

селищної ради 

 

місцевий 

бюджет 

 

інші джерела 

4000,0 

 Разом: 16 000, 0 

2. Проведення 

обстеження 

населення на 

COVID-19 

1) придбання тест-систем  

для діагностики на COVID-19  

Виконавчий 

комітет  

Рафалівської 

селищної ради 

 

місцевий 

бюджет 

 

інші джерела 

2000,0 

Разом: 2000,0 

4. Забезпечення 

безперервного 

інформування 

населення щодо 

профілактики та 

темпів 

поширення 

COVID-19 в 

Рівненській 

області 

1) розміщення та поширення 

інформації в друкованих 

засобах масової інформації, на 

сайті, соціальних мережах 

Виконавчий 

комітет  

Рафалівської 

селищної ради 

 

місцевий 

бюджет 

 

інші джерела 

2000,0 

Разом: 2000,0 

Всього за Програмою: 20000,0 


