ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету 
06 червня 2019 року № 143

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації на міському рівні Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку

№ з/п
Найменування завдання
Найменування заходу
Відповідальний за
виконання
Строк виконання
Міжсекторальна взаємодія щодо підвищення рівня поінформованості та обізнаності населення з питань профілактики неінфекційних захворювань
1.
Формування інформаційної політики та забезпечення громадської підтримки у напрямі профілактики неінфекційних захворювань
забезпечення організації та проведення інформаційних кампаній для населення щодо основних чинників ризику неінфекційних захворювань: поведінкових, соціально-економічних, спадкових, несприятливих чинників навколишнього природного середовища, шкідливих чинників професійного середовища тощо, а також щодо небезпечних для здоров’я наслідків куріння, в тому числі електронних сигарет і кальяну, щодо шкідливого впливу вторинного тютюнового диму (пасивного куріння), щодо розвитку тютюнової залежності, медичних, соціальних та економічних втрат внаслідок вживання тютюну, щодо масштабів надмірного вживання алкоголю, а також щодо наслідків та шкоди для здоров’я населення, соціально-економічних проблем, пов’язаних з надмірним вживанням алкоголю
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”, відділ освіти, управління культури, молоді, фізичної культури та спорту,
відділ внутрішньої політики,
Бориславський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2019-2023
Заходи із зменшення впливу чинників ризику неінфекційних захворювань на здоров’я населення
2.
Профілактика зловживання алкоголем та наркотичними засобами
1) удосконалення нормативно-правових актів щодо обмеження роздрібної торгівлі алкогольними напоями
Відділ економіки та торгівлі
2019-2023
3.
Профілактика недостатньої фізичної активності
1) забезпечення обов’язкового включення до містобудівної документації відповідного рівня влаштування територій, призначених виключно для фізичної активності громадян (спортивні, фізкультурно-оздоровчі майданчики, в тому числі басейни); обладнання велосипедних і бігових доріжок на існуючих і нових транспортних шляхах, а також у парках та скверах
Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури, управління культури, молоді, фізичної культури та спорту
2019-2023


2) забезпечення вільного доступу громадян до публічних об’єктів, призначених для занять фізичною культурою та спортом
Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти
2019-2023
4.
Використання природних факторів (повітря, води, зелених насаджень, пішохідних маршрутів, рекреаційних зон тощо)
забезпечення обов’язкового включення до містобудівної документації відповідного рівня функціональних зон, призначених виключно для рекреаційного використання (засмаги, купання, ігор на відкритому повітрі тощо)
Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури,
2019-2023
Організація надання медичної допомоги
5.
Оптимізація управління та забезпечення надання медичної допомоги
1) впровадження принципу солідарності в покритті витрат на медичну допомогу, забезпечення рівного доступу та якості надання медичної допомоги для міського та сільського населення незалежно від місця проживання та соціального статусу
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


2) проведення оцінки доступності та якості надання медичної допомоги; забезпечення проведення постійної оцінки рівня сімейних витрат домашніх господарств на медичну допомогу
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


3) створення умов для покращення кадрового забезпечення, підвищення кваліфікаційного рівня медичних працівників, удосконалення знань і навичок, у тому числі на рівні первинної медичної допомоги
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


4) створення та впровадження інтегрованої інформаційної системи для закладів охорони здоров’я, у тому числі системи електронної реєстрації медичної інформації про пацієнтів і їх чинників ризику виникнення неінфекційних захворювань
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


5) впровадження практики проведення оцінки індивідуального ризику розвитку неінфекційних захворювань нарівні первинної медичної допомоги
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


6) покращення якості надання медичної допомоги пацієнтам з неінфекційними захворюваннями шляхом розроблення та впровадження на рівні первинної, вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги клінічних настанов та клінічних протоколів надання медичної допомоги, які повністю відповідають принципам доказової медицини
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


7) забезпечення функціонування системи обліку та аналізу випадків неналежного надання медичної допомоги для попередження медичних помилок на окремих етапах лікувально-діагностичних процесів
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


8) зміцнення управління в галузі неінфекційних захворювань (НІЗ) для скорочення показника передчасної смертності від НІЗ шляхом профілактики, лікування та сприяння психічному здоров’ю та благополуччю; здійснення епідеміологічного нагляду за неінфекційними хворобами з метою забезпечення ефективної профілактики та раннього виявлення захворювань, поліпшення знань населення з питань здоров’я
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


9) впровадження каскадного підходу (в першу чергу при наданні первинної медико-санітарної допомоги) для аналізу НІЗ і досягнення успіху базуючись на чотирьох основних питаннях стосовно шляху пацієнта та траєкторії отримання допомоги:
-чи має пацієнт встановлений діагноз (виявлення лікарем хвороби, знання пацієнтом симптомів, проходження за останніх 12 місяців профілактичного медичного огляду або планової перевірки стану здоров’я; який інтервал між клінічними скринінговими обстеженнями; на якій стадії встановлюється діагноз)?
-чи є пацієнт залучений до медичної допомоги – момент початку лікування (чи отримує пацієнт належне медичне обслуговування)?
-чи здійснюється моніторинг дотримання пацієнтом відповідного протоколу лікування (чи пацієнт дотримується необхідного режиму лікування і догляду)?
-чи досяг пацієнт контролю за своєю хворобою (досягнення нормального тиску при здійсненні постійного лікування і т.д.)?
Забезпечення аналізу доступності рутинних даних для оцінки епідемічних, програмних показників та індикаторів витрат
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023
6.
Профілактика, раннє виявлення та лікування хвороб системи кровообігу
1) забезпечення виявлення чинників ризику хвороб системи кровообігу на рівні первинної медичної допомоги, а також виявлення та проведення оцінки індивідуального ризику розвитку таких захворювань
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


2) забезпечення проведення моніторингу наявності та динаміки чинників ризику серцево-судинних захворювань на усіх рівнях надання медичної допомоги
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


3) забезпечення впровадження медичних стандартів щодо виявлення, моніторингу лікування та динаміки перебігу хвороб системи кровообігу і їх чинників ризику відповідно до затверджених нормативно-правових актів МОЗ (клінічні протоколи надання медичної допомоги) та засад доказової медицини; проведення на рівні первинної медичної допомоги необхідних клінічних обстежень (збір сімейного анамнезу щодо хвороб системи кровообігу, наявність чинників ризику (паління, зловживання алкоголем, нездорове харчування, низька фізична активність, вплив несприятливих чинників навколишнього природного середовища тощо), вимірювання артеріального тиску, лабораторне обстеження (визначення рівня холестерину) для виявлення та проведення оцінки індивідуального ризику розвитку хвороб системи кровообігу за європейською шкалою для розрахунку ризику смерті від серцево-судинного захворювання (SCORE)
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


4) забезпечення інформування пацієнта щодо наявності в нього чинників ризику серцево-судинних захворювань і можливості їх корекції на всіх рівнях надання медичної допомоги, а також щодо необхідності проходження регулярних медичних оглядів, частота яких визначається нормативно-правовими актами МОЗ залежно від рівня ризику
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


5) забезпечення впровадження в клінічну практику стандартів надання медичної допомоги пацієнтам, які мають чинники ризику виникнення хвороб системи кровообігу або в яких уже діагностовано такі захворювання відповідно до клінічних протоколів надання медичної допомоги, затверджених МОЗ
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023
7.
Профілактика, раннє виявлення та лікування цукрового діабету
1) забезпечення інформування пацієнта щодо наявності в нього чинників ризику виникнення цукрового діабету та можливості їх корекції на всіх рівнях надання медичної допомоги, а також щодо необхідності проходження регулярних медичних оглядів, частота яких визначається нормативно-правовими актами МОЗ
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


2) забезпечення на рівні первинної медичної допомоги виявлення чинників ризику виникнення цукрового діабету (обтяжений сімейний анамнез, наявність надмірної маси тіла або ожиріння, метаболічного синдрому та підвищення рівня глюкози у крові); проведення корекції чинників ризику в пацієнтів відповідно до нормативно-правових актів МОЗ
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


3) забезпечення впровадження в клінічну практику стандартів надання медичної допомоги пацієнтам, які мають чинники ризику виникнення цукрового діабету та/або метаболічного синдрому, відповідно до клінічних протоколів надання медичної допомоги, затверджених МОЗ
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023
8.
Профілактика, раннє виявлення та лікування злоякісних новоутворень
1) забезпечення інформування пацієнтів щодо чинників ризику виникнення онкологічних захворювань і методик їх корекції та щодо необхідності проведення регулярних медичних оглядів з пріоритетними скринінговими заходами щодо раку шийки матки та молочної залози у жінок та колоректального раку у жінок та чоловіків
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


2) забезпечення проходження жінками регулярних медичних оглядів з проведення скринінгу раку шийки матки та молочної залози згідно з нормативно-правовими актами МОЗ
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


3) забезпечення розроблення та впровадження в клінічну практику медичних стандартів щодо скринінгуколоректального раку на усіх рівнях надання медичної допомоги
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023
9.
Профілактика, раннє виявлення та лікування хронічних форм респіраторних захворювань
1) забезпечення підвищення рівня усвідомлення небезпеки та високої імовірності виникнення хронічних форм респіраторних захворювань в осіб з обтяженим сімейним анамнезом та індивідуальними чинниками ризику таких хвороб; підвищення рівня обізнаності та усвідомлення необхідності регулярних профілактичних обстежень
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


2) забезпечення проведення комплексної оцінки сімейного анамнезу, чинників ризику (вживання тютюну, шкідливі чинники професійного середовища), скарг пацієнтів та симптомів з боку респіраторної системи, що вказують на високий ризик хронічних респіраторних захворювань; скерування таких пацієнтів до пульмонолога для подальшого обстеження та лікування
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


3) забезпечення впровадження в клінічну практику стандартів надання медичної допомоги пацієнтам, які мають чинники ризику виникнення хронічних респіраторних захворювань, відповідно до клінічних протоколів надання медичної допомоги, затверджених МОЗ
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


4) забезпечення профілактики алергічних захворювань, зумовлених забрудненням повітря та іншими несприятливими чинниками навколишнього природного середовища
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023
Моніторинг ефективності виконання Національного плану заходів
10.
Формування та вдосконалення існуючих баз даних щодо захворювань, забезпечення інформаційного та наукового супроводу неінфекційних хвороб
1) оптимізація існуючих, створення нових та постійне оновлення інтегрованих комплексних баз даних (реєстрів) щодо ключових показників неінфекційних захворювань (первинна захворюваність, поширеність, смертність), поширеності чинників ризику, динамічних індикаторів ефективності виконання Національного плану заходів
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023


2) визначення персональної відповідальності за достовірність даних, що подаються до статистичних звітів; проведення регулярного моніторингу та здійснення контролю за якістю вхідних даних статистичної звітності
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”
2019-2023



Керуючий справами виконкому                                                     І.М.Кобилецький



ДОДАТОК 
до рішення виконавчого комітету 
06 червня 2019 року №143

СКЛАД 
міської координаційної міжвідомчої ради з питань профілактики неінфекційних захворювань при виконавчому комітеті Бориславської міської ради Львівської області

Гарасимів 
Роксолана Всеволодівна
	заступник міського голови, голова Координаційної ради;

Ломаєва
Олександра Валеріївна
	завідувач інфекційним відділенням, міський позаштатний інфекціоніст комунального некомерційного підприємства „Центральна міська лікарня м.Борислава”, секретар Координаційної ради (за згодою).


Члени координаційної ради:

Плоскодняк 
Віталій Йосипович

	директор Бориславського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Прідун 
Володимир Петрович
	начальник відділу оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля міської ради;

Бучок 
Любов Степанівна
	головний спеціаліст з охорони праці управління праці та соціального захисту міської ради;

Головчак 
Віталій Степанович
	директор комунального некомерційного підприємства „Центральна міська лікарня м.Борислава” (за згодою);

Тарнавський Роман Володимирович
	в.о. начальника управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради;

Рахель 
Володимир Андрійович
	начальник відділу молоді та спорту управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради;

Столяр 
Ольга Володимирівна
	начальник відділу внутрішньої політики міської ради;

Шумило 
Борис Богданович
	голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення (за згодою)

Спас 
Андрій Миколайович
- голова постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї і молоді, фізкультури і спорту (за згодою);
Подставек 
Ганна Іванівна
	начальник служби у справах дітей міської ради;

Качмарчик 
Елла Зіновіївна
- начальник відділу освіти міської ради;
Костик 
Віра Леонідівна
	інспектор з ювенальної превенції Бориславського відділення поліції Дрогобицького ВП ГУНП України у Львівській області (за згодою);

Баумкетнер 
Тарас Богданович

	начальник відділу архітектури та містобудування, управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради;

Лазар 
Михайло Іванович
	завідуючий неврологічним відділенням комунального некомерційного підприємства „Центральна міська лікарня м.Борислава”, директор Бориславської міської організації профспілки працівників охорони здоров’я України (за згодою).


Керуючий справами виконкому                                                      І.М.Кобилецький
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету 
06 червня 2019 року № 143

ПОЛОЖЕННЯ
про міську координаційну міжвідомчу раду з питань профілактики неінфекційних захворювань при виконавчому комітеті Бориславської міської ради

	Загальні положення

1.1. Міська координаційна міжвідомча рада з питань профілактики неінфекційних захворювань при виконавчому комітеті Бориславської міської ради (надалі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, що здійснює координацію діяльності виконавчих органів ради, міжнародних і громадських організацій; підприємств, установ, представників бізнесових кіл, об’єднань профспілок, роботодавців і релігійних організацій (надалі – зацікавлені сторони), що діють на території міста, з метою формування та ефективної реалізації державної політики, консолідованого використання коштів та удосконалення системи моніторингу й оцінки у сфері профілактики неінфекційних захворювань.
1.2. Координаційна рада утворюється рішенням виконавчого комітету Бориславської міської ради.
1.3. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної ради з профілактики неінфекційних захворювань (надалі – Національна рада), розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації, рішеннями Бориславської міської ради її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

2.	Основними завданнями Координаційної ради є:
2.1. Координація діяльності та сприяння співробітництву зацікавлених сторін щодо профілактики неінфекційних захворювань.
2.2. Розроблення та внесення на розгляд Національної ради та, відповідно, голови обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Бориславської міської ради, міського голови пропозицій стосовно визначення пріоритетів і забезпечення реалізації державної політики, програм і заходів щодо профілактики неінфекційних захворювань на засадах дотримання прав людини та гендерної рівності. 
2.3. Сприяння раціональному та ефективному використанню коштів бюджетів різних рівнів і зацікавлених сторін, що призначені для фінансування програм з профілактики неінфекційних захворювань.
2.4.Аналіз даних епідеміологічного нагляду за неінфекційними захворюваннями та інших досліджень з метою оперативного реагування на зміну епідемічної ситуації.
2.5. Інформування Національної ради, обласної державної адміністрації, виконавчих органів міської ради, міського голову та громадськості про стан реалізації заходів з профілактики неінфекційних захворювань.
2.6. Розроблення та внесення на розгляд Бориславської міської ради та її виконавчого комітету проектів міських програм і заходів щодо профілактики неінфекційних захворювань, а також проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення виконання цих програм.
2.7. Забезпечення використання даних моніторингу й оцінки для ухвалення рішень та подальшого планування програм і заходів щодо профілактики неінфекційних захворювань. 
2.8. Розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд міської ради пропозицій щодо фінансування програм і заходів щодо профілактики неінфекційних захворювань.

3.	Координаційна рада має право:
3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію від зацікавлених сторін, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
3.2. Заслуховувати звіти зацікавлених сторін стосовно реалізації ними програм і заходів щодо профілактики неінфекційних захворювань, які фінансуються за державні кошти та/або з будь-яких інших джерел, не заборонених законодавством.
3.3. Утворювати в разі потреби консультаційні, експертні та робочі групи для виконання конкретних завдань.
3.4. Скликати наради, конференції, семінари за участі зацікавлених сторін.
3.5. Запрошувати в разі потреби для участі в засіданні Координаційної ради інших осіб, які не є її членами.
3.6. Звертатися до Національної ради для отримання інформації, роз’яснень, консультацій та ухвалення рішень.
3.7. Сприяти залученню вітчизняних та іноземних інвестиції, коштів міжнародних організацій, благодійних фондів, бюджетів всіх рівнів тощо для реалізації програм і заходів щодо профілактики неінфекційних захворювань.

4. Координаційна рада зобов’язана:
4.1. Забезпечувати проведення регулярного комплексного аналізу причин поширення неінфекційних захворювань та ефективності впровадження заходів з профілактики неінфекційних захворювань. У межах своєї компетенції проводити аналіз дотримання виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності вимог нормативно-правових актів з питань профілактики неінфекційних захворювань.
4.2. Інформувати комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради „Львівський обласний центр громадського здоров’я” про свою діяльність шляхом подання річного звіту та плану роботи на наступний рік. Звіт і план роботи затверджуються на останньому засіданні Координаційної ради в поточному році, підписуються головою та секретарем і подаються щорічно до 25 грудня комунальному некомерційному підприємству Львівської обласної ради „Львівський обласний центр громадського здоров’я”.
4.3. Взаємодіяти із зацікавленими сторонами та брати участь у їх засіданнях.
4.4. Широко інформувати громадськість про свою діяльність, ухвалені рішення та стан їх виконання шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Бориславської міської ради, цільової розсилки та в засобах масової інформації.
4.5. Висвітлювати в засобах масової інформації стан і результати реалізації програм і заходів щодо профілактики неінфекційних захворювань.

5.	Організація роботи Координаційної ради:
5.1. Координаційну раду очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
5.2. До складу Координаційної ради входять представники зацікавлених сторін.
5.3. Персональний склад Координаційної ради затверджується рішенням виконавчого комітету. 
5.4. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання.
5.5. Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова Координаційної ради, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання проводяться в разі потреби. Ініціювати позачергові засідання може член Координаційної ради шляхом відповідного звернення з обґрунтуванням до голови Координаційної ради.
5.6. Координаційна рада провадить свою діяльність відповідно до Регламенту.
5.7. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
5.8. Члени Координаційної ради зобов’язані особисто брати участь у її засіданнях. Члени Координаційної ради, які у виняткових випадках не можуть особисто взяти участь у засіданні, повинні завчасно письмово повідомити голову або секретаря Координаційної ради.
5.9. Засідання Координаційної ради проводить її голова.
5.10. За дорученням голови Координаційної ради підготовку засідань здійснює секретар  Координаційної ради.
5.11. Рішення Координаційної ради ухвалюється двома третинами голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
5.12. Рішення Координаційної ради оформлюється протоколом згідно з регламентом роботи, який підписують голова  Координаційної ради та її секретар. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом ухвалення відповідних рішень Бориславською міською радою або її  виконавчим комітетом. 
5.13. Зміни до переліку питань, попередньо визначених порядком денним засідання, вносяться за пропозицією будь-якого члена Координаційної ради та ухвалюються шляхом відкритого голосування на початку засідання.
5.14. Координаційна рада здійснює контроль за виконанням своїх рішень та розглядає на кожному засіданні стан їх виконання.
5.15. Відповідальність за роботу Координаційної ради несе її голова.



Керуючий справами виконкому                                                     І.М.Кобилецький
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РЕГЛАМЕНТ
роботи міської координаційної міжвідомчої ради з питань профілактики неінфекційних захворювань при виконавчому комітеті Бориславської міської ради

	Загальні положення

1.1. Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності міської координаційної міжвідомчої ради з питань профілактики неінфекційних захворювань при виконавчому комітеті Бориславської міської ради (надалі – Координаційна рада), спрямований на забезпечення виконання завдань, визначених Положенням про неї. 
1.2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної ради з профілактики неінфекційних захворювань (надалі – Національна рада), актами обласної державної адміністрації, рішеннями Бориславської міської ради її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про міську координаційну міжвідомчу раду з питань профілактики неінфекційних захворювань при виконавчому комітеті Бориславської міської ради , а також цим Регламентом.
1.3. Членами Координаційної ради є голова, секретар, представники органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, а також спеціалісти у сфері профілактики неінфекційних захворювань.

	Формування складу Координаційної ради

2.1. Головою Координаційної ради призначається заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
2.2. Персональний склад ради затверджується рішенням виконавчого комітету Бориславської міської ради.
2.3. До складу Координаційної ради можуть входити представники місцевих громадських організацій.
Місцеві громадські організації зобов’язані забезпечити відкрите та прозоре обрання свого представника з числа тих організацій, які виявили бажання та прийняли на себе зобов’язання щодо координації спільних заходів у сфері профілактики неінфекційних захворювань. Документальне підтвердження щодо прозорого прийняття рішення про делегування повноважень представнику групи зацікавлених сторін подається голові Координаційної ради і повинно містити:
-	механізм і критерії відбору представника, що визначаються відповідною групою (спільнотою) громадських організацій; 
-	протокол(и) засідань групи (спільноти) громадських організацій, на яких відбувалося обрання представника;
-	супровідний лист від групи (спільноти) громадських організацій щодо результатів вибору свого представника до складу Координаційної ради.
2.4. Якщо член Координаційної ради без поважних причин особисто не бере участі у двох поспіль її засіданнях або не виконує її доручень, Координаційна рада має право порушити питання про його виключення зі складу Координаційної ради. У разі прийняття рішення про виключення, голова Координаційної ради інформує про це рішення організацію, яку представляв виключений член Координаційної ради. 
2.5. У разі відкликання члена Координаційної ради, який входить до її складу за згодою, для висунення іншої кандидатури організації звертаються з відповідним клопотанням до голови Координаційної ради.

	Функції членів Координаційної ради

3.1. Голова Координаційної ради:
-	здійснює координацію роботи ради та веде її засідання;
-	підписує протоколи та рішення засідань, чим засвідчує їх відповідність змісту обговорення та прийнятих рішень;
-	забезпечує, в разі необхідності, реалізацію рішень Координаційної ради шляхом ініціювання прийняття відповідних рішень Бориславською міською радою або її виконавчим комітетом;
- забезпечує контроль за складанням і виконанням планів роботи ради;
- інформує членів Координаційної ради про результати розгляду та прийняття рішень виконавчим комітетом Бориславської міської ради чи Бориславською міською радою з питань профілактики неінфекційних захворювань, а також про рішення Національної ради, обласної координаційної міжвідомчої ради з питань профілактики неінфекційних захворювань при Львівській обласній державній адміністрації (далі – обласна координаційна рада);
- визначає заходи, спрямовані на забезпечення взаємодії Координаційної ради з Національною радою, обласною координаційною радою; 
-	інформує членів Координаційної ради про надходження офіційних документів, листів щодо діяльності Координаційної ради та питань, які належать до її компетенції;
- забезпечує підготовку річних звітів. 
3.2. Секретар Координаційної ради:
- забезпечує організацію складання проектів планів роботи та звітів Координаційної ради;
-	забезпечує підготовку голові Координаційної ради інформаційно-аналітичних матеріалів з питань профілактики неінфекційних захворювань;
- організовує, за дорученням голови, засідання Координаційної ради; 
- інформує членів Координаційної ради про проведення чергового засідання не пізніше ніж за 7 днів до його проведення;
-	готує проект порядку денного, проект протокольного рішення, інформаційно-аналітичні матеріали та списки запрошених на засідання Координаційної ради шляхом збору та узагальнення пропозицій від членів Координаційної ради;
- сприяє роботі постійних і тимчасових робочих груп тощо;
- інформує членів Координаційної ради про стан виконання прийнятих рішень;
- готує інформацію про стан виконання Плану заходів та після погодження її з  головою Координаційної ради, та підписану міським головою подає щорічно до 01 лютого комунальному некомерційному підприємству Львівської обласної ради „Львівський обласний центр громадського здоров’я” в електронному вигляді у форматах  PDF і Word та на електронну адресу yliasuk@gmail.com;
- готує звіт про проведену роботу щодо виконання рішень Координаційної ради, план роботи Координаційної ради на наступний рік, план роботи міської координаційної ради на поточний рік і звіт про його виконання, протокольні рішення та після погодження його з головою Координаційної ради, та підписаний міським головою щорічно до 25 грудня подає комунальному некомерційному підприємству Львівської обласної ради „Львівський обласний центр громадського здоров’я”;
-	надає інформацію про діяльність Координаційної ради та прийняті нею рішення на вимогу.
3.3. Члени Координаційної ради:
-	беруть участь у засіданнях Координаційної ради, доповідають, обговорюють питання та голосують за прийняття рішень;
-	вносять пропозиції до порядку денного засідань Координаційної ради, ініціюють розгляд питань на її засіданні;
-	забезпечують, у межах своєї компетенції, підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів на засідання Координаційної ради; 
-	беруть участь у розробленні проектів і пропозицій до нормативно-правових актів та інших документів, які розглядаються на засіданні;
-	беруть участь у розробленні та виконанні планів роботи та рішень Координаційної ради;
-	інформують про прийняті Координаційною радою рішення установи/організації, які вони представляють;
-	інформують Координаційну раду про рішення, прийняті установами/організаціями, які вони представляють;
-	беруть участь у підготовці річних звітів Координаційної ради;
-	інформують громадськість про діяльність Координаційної ради та ухвалені нею рішення.

4. Планування роботи Координаційної ради
4.1. Планування роботи Координаційної ради здійснюється відповідно до покладених на неї завдань та з урахуванням пропозицій членів Координаційної ради.
4.2. Збір та узагальнення пропозицій щодо планування роботи Координаційної ради, підготовка проекту плану роботи та винесення його на розгляд Координаційної ради здійснюється її секретарем.
4.3. План роботи Координаційної ради передбачає конкретні заходи на рік, терміни їх виконання, відповідальних (з числа членів Координаційної ради) за виконання цих заходів та очікувані результати.
4.4. Стан виконання плану роботи Координаційної ради за попередній рік і план її роботи на наступний рік розглядаються та затверджуються рішенням Координаційної ради на останньому в поточному році засіданні та подаються щорічно до 25 грудня комунальному некомерційному підприємству Львівської обласної ради „Львівський обласний центр громадського здоров’я”.
Інформація про стан виконання річного плану роботи Координаційної ради готується секретарем Координаційної ради, погоджується  головою Координаційної ради, та підписується міським головою.
4.5. Робота Координаційної ради здійснюється відповідно до плану. У разі необхідності до нього вносяться зміни, які затверджуються рішенням Координаційної ради.

5.	Порядок підготовки та проведення засідань Координаційної ради
5.1. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання.
5.2. Засідання Координаційної ради проводяться в терміни, визначені Положенням про неї, але не рідше ніж один раз на квартал.
Позачергові засідання Координаційної ради проводяться в разі потреби. Ініціювати позачергові засідання може член Координаційної ради шляхом відповідного звернення з обґрунтуванням до голови Координаційної ради.
5.3. Формування проектів порядку денного, підготовка проектів протокольного рішення та матеріалів до засідань Координаційної ради здійснюється секретарем з урахуванням пропозицій членів Координаційної ради, плану її роботи та стану виконання її рішень.
Проекти порядку денного, протокольного рішення та відповідні матеріали надсилаються членам Координаційної ради не пізніше, ніж за три дні до засідання та розміщуються на офіційному веб-сайті Бориславської міської ради для ознайомлення.
На початку засідання до проекту порядку денного за пропозиціями членів Координаційної ради можуть вноситися зміни.
Члени ради, які ініціюють включення додаткових питань до порядку денного, забезпечують підготовку та надання інформаційних матеріалів і проекту рішення для розповсюдження серед членів Координаційної ради.
5.4. Проект порядку денного розглядається першим питанням на засіданні Координаційної ради та затверджується. 
Обов’язковими питаннями порядку денного повинні бути:
- підтвердження на початку засідання наявності кворуму;
-	інформація про стан виконання рішень, прийнятих Координаційною радою на попередніх засіданнях;
-	інформація голови Координаційної ради про рішення Бориславської міської ради та її виконавчого комітету, що стосуються профілактики неінфекційних захворювань.
5.5. Засідання Координаційної ради є відкритими для громадськості.
Особи, запрошені для обговорення певних питань порядку денного, мають таке ж право виступати, як і члени Координаційної ради, але не мають права голосу при прийнятті рішень. З інших питань порядку денного вони повинні дотримуватися статусу спостерігачів.
Список запрошених на засідання затверджується головою Координаційної ради за поданням секретаря, який формується з урахуванням пропозицій членів Координаційної ради.
Особи, присутні на засіданні, які не входять до складу Координаційної ради та не є запрошеними, мають статус спостерігачів і не мають права голосу при ухваленні рішень.
Спостерігачі можуть отримати дозвіл на виступ лише за рішенням головуючого на засіданні Координаційної ради.
5.6. Члени Координаційної ради, які у виняткових випадках не можуть особисто взяти участь у засіданні Координаційної ради, повинні завчасно письмово повідомити голову або секретаря Координаційної ради.
5.7. Перед засіданням Координаційної ради секретар здійснює реєстрацію членів Координаційної ради та запрошених.
5.8. Обговорення питань під час засідань Координаційної ради відбувається відповідно до регламенту, визначеного в порядку денному.
5.9. Рішення Координаційної ради ухвалюються у порядку, визначеному Положенням про неї.

6. Оформлення рішень, ухвалених на засіданнях Координаційної ради
6.1. За результатами засідання оформлюється протокол.
У протоколі засідання Координаційної ради зазначаються:
-	номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;
-	прізвище головуючого на засіданні, список членів Координаційної ради, присутніх на засіданні; список осіб, запрошених на засідання;
- порядок денний засідання;
-	розглянуті питання порядку денного, список членів Координаційної ради, а також запрошених осіб, які виступили під час їх обговорення;
-	назви документів, розглянутих на засіданні Координаційної ради або розповсюджених серед членів Координаційної ради;
- результати голосування з питань порядку денного;
- прийняті рішення, рекомендації, висновки;
-	особливі думки членів Координаційної ради, які під час голосування утримувалися або голосували проти.
До протоколу додаються інформаційні матеріали, що використовувались для обґрунтування ухвалених рішень, тези виступів доповідачів і копії презентацій, якщо вони здійснювались, а також стенограма засідання, якщо було прийнято рішення про її ведення.
Протокол засідання готується секретарем Координаційної ради на підставі протокольних рішень та за результатами обговорення під час засідання.
Протокол підписується протягом трьох днів після засідання головуючим на засіданні та секретарем Координаційної ради і надсилається разом із затвердженими на засіданні документами членам Координаційної ради; протоколи також розміщуються на офіційному веб-сайті Бориславської міської ради.

7. Інформування громадськості
7.1. Координаційна рада всебічно інформує громадськість про свою діяльність, ухвалені рішення та стан їх виконання, зокрема через оприлюднення інформації:
- на офіційному веб-сайті Бориславської міської ради;
- шляхом цільової розсилки;
- в офіційних та інших засобах масової інформації. 
7.2. На засідання Координаційної ради можуть бути запрошені представники засобів масової інформації для висвітлення діяльності Координаційної ради та отримання іншої інформації, пов’язаної з реалізацією програм і заходів щодо профілактики неінфекційних захворювань.



Керуючий справами виконкому                                                    І.М.Кобилецький


