
вIJIьногIрськА мIсъкА рАдА /ц}llпроllЕтровсьItоi оБлАстI
ви ItоIIАвчи й Kcrп,lt],!:T вIJIьногlрськоi ttцlcbKoi рдди

ДНI ПРОПЕТРОВСЬКОI ОБЛАСТl
(вIлъногIрський шrtсъквиконком)

03ILул:l20д

рIшЕння
м.Вiльногiрськ

про затвердження Порялку накопичення, зберiгання, доступностi, регулярного

оновJIеtIня заIlасу препаратlв йодиду калiю для населення Вiльногiрськот

мiськоТ,r.р"rорiальt-tоТ громадИ Кам'янського району Щнiпропетровськоi

областi

:] Me-I.olo lti/lгот,отзкИ дО здiйсненltя невiдкладних заходiв йодноТ

профi.lrак.гики tIасеjlе}lt{я IJiльногiрськоТ MicbKoT територiальноТ громади

Кам'янс:ького району ЩнiгrропетровськоТ областi, керуючись Кодексом

цивiльно.о ,u*"bry УкраТн", Зu*о"ом УкраТни <Про захист людини вiд впливу

iонiзуючого випроьtiнювання)), наказом MliHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни

вiд bq березня 202l року N9 408 <Про затвердження Регламенту щодо

проведс)н", йод"оТ профiлактики у разi виникнення радiацiйноТ aBapiT>, наказом

Д.р*u"поТ iнспекцiТ ядерно.о р.iупювання Украiни вiд 08.11.201t Jф154 <ГIро

затвердження Порядку здiйснення невiдкладних заходiв йоднот профiла,сти- и

серед насеJIенн, Vпрuirи у разi виникне}rня радiаЦiйНОТ aBaPiT>, СТ.СТ,32, З6|, 52

Закоrrу УкраТrrи <I1po *i.,r.". самовряltуваI{ня в YKpaTHi>, виконавчий KoMiTeT

MicbKoT ради

ВИРlttlИВ:

l. Затвер )Lи.ги lIоря:tок ttакоllичеttня, зберiганttя, лоступностi, регулярного

оI{оI]j]е]ttI{я заrtасУ IIрепаратlв йолиду калiю для населення Вiльногiрськоi

MicblcoT1ери1орiальttоТ громади Кам'янського району Щнiпропетровськоi

областi згiдtlо з додатком.
2. IIроведення йодноТ профiлактики здiйсшювати за рiшенням керiвника

тери,горiа;tьtlоТ гI iдсис,i,еми сди ноТ систем и ци вiл bHot,o захисту,

З. КомуLIальL{ому rli,uгrрисмству кВi:tьногiрський мiсЬкий ценТр первинноТ

медикс)-сu*,iruр'оТ до.tlмоги> ВiльногiрськоТ MicbKoT раду ЩнiпропетровськоТ

облас,гi (клргIОвиI{) злiйснювати заходи щодо накопичення, зберiгання,

дост,уttност,i, регулярtlог,о оновлення запасу препаратiв йодиду калiю для

I.IасеJIеt{ня I]i.lrblror.ipcbKoi'MicbKoT Tepll,гopia-rlbttoT громади Кам'янського району

//0/r- 2,q



Щнiпропеl,ровськоi областi, iз розрахунку добовоТ потреби цих ПРеПаРаТlВ

згiдно з регламентом проведення йодноТ профiлактики.
4. Коорлинацiю робiт по виконанню даного рiшення покласти на головного
спецiалiста з надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту виконавчого
KoMiTeTy l3iльногiрськоi мiськоi ради ЩнiпропетровськоТ областi АЛЕЩЕНКО
Iгоря, директора комун€tльного пiдприемства <Вiльногiрський мiський центр
первинноi медико-санiтарноТ допомоги)) Вiльногiрськоi мiськоi ради
Щнiпропе],ровськоТ областi КАРПОВИЧА Сергiя, контроль на мiського
голову.

мiський голова ВОЛОДИМИР ВАСИЛЕНКО



Додаток

до рiшення виконавчого KoMiTeTy

Вiльногiрськоi мiськоi рали
л нiпоопеr повськот областi

i_ззз}Шх,ilОЕ:Ы
порядок

накOпичення, зберiгання, доступностi, регулярного оновлення запасу

препаратiв йодилу калiю для населення Вiльногiрськоi Micbkoi

теритсрiальноi громади Кам'янського району Щнiпропетровськот областi

I_{eii порядок встановлюе вимоги щодо накопичення, зберiгання,

досту,пностi, реryлярного оновлення запасу препаратiв йодиду калiю для

населення ВiльногiрськоТ MicbKoT територiальноТ громади Кам'янського району

ЩнiпрогrетровськоТ областi.
ппu."у"u"ня йодноi профiлактики здiйснюеться в режимi функцiонування

единоi державнОI системи цивiльного захисту вiдповiдно до Закону

укратнц кпро захист людини вiд впливу iонiзуючого випромiнювання)),

БББi uruin"rro.o ,u*r.ry Y*puTrrr, НРБУ-97, наказу MiHicTePcTBa ОХОРОНИ

.дор.r"',, УкраТни вiд 09.0з .202| Jф408 <Про затвердження Регламенту щодо

проЪ.д.,t ня йодноi профiлактики у разi виникнення радiацiйноТ аварii> й

закрiплlОетьсЯ u .rrru"u" заходiВ щодО радiацiйНого захИсту населення у разi

загрози та виникнення радiацiйноi аварii вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa

oxopoнI.I здоров'я Украiни вiд 02 лютогоf005 року J\ъ 54 кПро затвердження

державI{их санiтарнйх правил косновн\ caHiTapHi правила забезпечення

радiацittНоi безпеКЙ УкраiНи)), заре€.rроuuфго в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни

2О травня 2005 року за JЮ 552lirО8З2 та\вiлповiдно до наказу !ержавноТ
lня УкраТни Ъiд 08 листопада 20ll р_оку JЮ

154 <про затвердження Порядку здiйснення невiдклаДНИХ ЗаХОДiВ ЙОДНОТ

фбiпir*тики серед населення УкраТни у разi виникнення ралiашiйноТ aBapiT>>,

заресстрОваногО в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТнИ 25 листОпада 20l l року за JYч

1353/20091.
основною метою е безкоштовне забезпечення препаратiв йодиду калiю для

Bcix груп населення i, особливо, дитячого населення ВiльногiрськоТ MicbKoT

,.р"rоtriiuльнот громади Кам'янського району Щнiпропетровськот областi

(надалi громада)
комунальному пiдприемству <вiльногiрськiй мiськiй центр первинноi

медико-санiтарноi допомоги> Вiльногiрськоi MicbKoT Ради ,Щнiпропетровськоi

областi (надалi кП (ВМц пмсДо) при плануваннi створення запасiв i резервiв
препаратiв йодиду калiю необхiдно вiддавати перевагу таблетованим формам,

д"q"р.rrчiйованим для дорослого населення й дiтей, яке проживас на територiТ

Вiльно:гiрськот MicbKoT територiальноТ громади Кам'янського району

щнiпропетровськоi областi, iз розрахунку добовоi потреби в цих препаратах

згiднЪ :] реглаNIентом проведення йодноТ профiлактики. I]овинне бути здiйснене

кiлькiсне обrрунтування необхiдних запасiв йодиду калiю, щонайменше для

одноразового застосування, з урахуванням TepMiHiB придатностi, умов
зберir,ання та з урахуванням постiйного оновлення,



кп (вмц Пмсд) повинно здiйснювати органiзаuiю регулярtlого

оновленнЯ запасУ йодиДУ калiю (вiдповiлно до гарантiйного TepMitty,

визначеного виробником, за умови зберiгання в сухому, темному мiсui),

Мiiсцями дпя зберiгання та видачi таблеток Йодиду калiю в кП KBMIJ
ПМСД) визначити:

1) амбулаторiя JYql КП <<ý'МЦ ПМСД), яка розташована за

irдресою Щнiпропетровська обл., Кам'янський район, м.Вiльногiрськ,
lзул.iм.Ю.М.Устенка, будинок 1 9;

2) амбулаторiя J\Ъ2 КП кВМЦ ПМСД), яка розташована За

ilдресою,Щнiпропетровська обл., Кам'янський район, м.Вiльногiрськ,

вул.Молодiжна, буд.53 ;

3) Пункт здоров'я КП (ВМЦ ПМСЛ), який розташованийз а

iлдресою Щнiпропетровська обл., Кам'янський район, село Мар'янiвка,

вул.Вишнева,6.
у мiсцях зберiгання препаратiв йодиду калiю повиннi знаходитися в

необхiдlliй кiлькостi iнструкuii з ix прийому. Умови та термiни зберiгання цих

препаратiв мають вiдповiдати вимогам виробника.
початок (видача препаратiв йодиду калiю) та закiнчення проведення

йоднот профiлактики здiйснюсться у разi прийняття рiшення керiвником

територiальноi пiдсистеми сдиноi системи цивiльного захисту.
й,lдна профiлактика проводиться вiдповiдно до затвердженого плану

захисту населення, схеми видачi препаратiв у мiнiмальний TepMiH та

встановlIеного (затвердженого) перелiку пунктiв видачi препаратiв йодиду

калiю, ;{киЙ с додатКом дО планУ захисту населення у випадку радiацiйноТ
aBapii.

к]l 11ýмц пмсд>> забезпечуе необхiдну кiлькiсть медичного персон€Lлу

для видачi препаратiВ йодидУ калiю населенню у зазначених пунктах видачi

препаратiв йодиду калiю.
kll квмц Пмсд) при видачi препаратiв йодиду калiю населенню

громадиt забезпечуе видачу iнструкцii про проведення йодноТ профiлактики. I-{i

iнструкцii слiд зберiгати роздрукованими та готовими до видачi у необхiднiй

кiлькостi, перед тим 1х змiст адаптувати, зокрема, з€Lпежно вiд дозування
препаратiв, доступних на територii, або з€шежно вiд деталей обраноi стратегii
забезпе,lення препаратами населення.

Проведення йодноi профiлактики повинно супроводжуватися ресстрацiеЮ
iнформацii про осiб, що прийняли препарати йодиду калiю. Залежно вiд
масштабу aBapii i числа таких осiб, ця iнформацiя може мати загальний

характе]р (запис прийнятого дозування, розподiл за BiKoM та cTaTTIo тorl1o) або

бути бi.пьш детzlJIьною та iндивiдуаrriзованою (прiзвище, iнiцiали, сТаТЬ, ДаТа

народження, адреса, добове та сумарне дозування препарату тоцIо).

,Щиректор комун€Lпьного пiдприсмства
квiльнс,гiрський мiський центр первинноi
медико-санiтарноi допомоги> Вiльногiрськоi
MicbKoT ради ЩнiпропетровськоТ облаф Сергй КАРПОВИЧ


