
ПРОТОКОЛ  

засідання Сумської обласної ради з координації дій у відповідь на 

поширення туберкульозу та ВІЛ 
                                                                

м.Суми             25 квітня 2019 року   

 

Головував: перший заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова обласної ради з координації дій у відповідь на поширення 

туберкульозу та ВІЛ Акпєров В.В.     

 

Присутні: члени обласної ради з координації дій у відповідь на поширення 

туберкульозу та ВІЛ та особи, які їх замінюють: Злиденний Т.В., 

Іщенко С.О., Литвак А. В., Маслова Л. Г., Мостовий В. М., Отець 

Олександр Дядя, Панасенко Л.М., Тіщенко В.І., Шаповал І. В. 

 

Про результати розгляду питань порядку денного засідання обласної ради 

з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ 

 

1. Інформацію першого заступника голови Сумської обласної 

державної адміністрації, голови обласної ради з координації дій у відповідь на 

поширення туберкульозу та ВІЛ Акпєрова В.В. взяти до відома. 

 

Погодити запропонований проект порядку денного засідання, що 

додається.   

 

2. Інформацію заступника секретаря обласної ради з координації дій у 

відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ Гонтаровської Т.Г. щодо обрання 

заступника обласної ради з координації дій у відповідь на поширення 

туберкульозу та ВІЛ взяти до відома.  

 

Призначити заступником голови Сумської обласної ради з координації 

дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ Маслову Л.Г. 

 

3. За результатами заслуховування інформації заступника секретаря 

обласної ради з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ                             

Гонтаровської Т.Г. щодо затвердження оновленого положення та регламенту 

обласної ради з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ 

вирішили: 

3.1. затвердити оновлені положення та регламент обласної ради з 

координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ; 

3.2. затвердити бланк ради з координації дій у відповідь на поширення 

туберкульозу та ВІЛ (зразок додається); 

3.3. головам міських та районних рад з питань протидії туберкульозу та 

ВІЛ-інфекції/СНІДу вжити заходів щодо приведення регламентних документів 

у відповідність до затверджених положення та регламенту; 



        до 30 червня 2019 року 

3.4. інформувати секретаря обласної ради з координації дій у відповідь 

на поширення туберкульозу та ВІЛ Бондаренко Л.А. про приведення 

регламентних документів у відповідність до затверджених положення та 

регламенту на електронну адресу  sorkdtv@gmail.com   

до 01 липня 2019 року 

 
4. Інформацію заступника секретаря обласної ради з координації дій у 

відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ Гонтаровської Т.Г. щодо аналізу 

стану виконання протокольних рішень обласної ради з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу за 2018 рік взяти до відома. 

 

5. Інформацію заступника секретаря обласної ради з координації дій у 

відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ Гонтаровської Т.Г. щодо 

проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом взяти до 

відома.  
 
6. Інформацію заступника секретаря обласної ради з координації дій у 

відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ Гонтаровської Т.Г. щодо 

підсумків роботи фтизіатричної служби за 2018 рік взяти до відома.  

 

7. Інформацію фахівця з питань профілактики та боротьби зі СНІДом 

Сумського обласного наркологічного диспансеру Панасенко Л.М. щодо стану 

епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу в області та хід виконання у                         

2018 році завдань і заходів Обласної цільової соціальної програми протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки взяти до відома. 

  

Перший заступник голови Сумської  

обласної державної адміністрації,  

голова обласної ради з координації  

дій у відповідь на поширення  

туберкульозу та ВІЛ                В.АКПЄРОВ 

 

 

Заступник секретаря обласної ради  

з координації дій у відповідь на  

поширення туберкульозу та ВІЛ             Т.ГОНТАРОВСЬКА   
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