
 
Звіт про роботу Головного управління Держпродспоживслужби в 
Донецькій області в сфері «державний нагляд за дотриманням 

санітарного законодавства» у 2019 році. 
 

Населення Донецької області на кінець підзвітного року складало 4,294 
млн. чоловік. На підконтрольній уряду України території знаходиться 
орієнтовно 2,5 млн. чоловік. Кількість об’єктів, що підлягають  державному  
санітарно-епідеміологічному нагляду, складає 8985 об’єкти. Планові  заходи  
не проводилися з причини Мораторію на проведення заходів державного 
нагляду (контролю) згідно Закону України № 1669. Проводено позапланові 
заходи  державного нагляду, а саме: 1068  санітарно-епідеміологічних 
обстежень, при  291 з яких виявлені порушення. За результатами 
позапланових заходів прийняті заходи  реагування щодо  усунення  
виявлених  порушень  санітарного  законодавства, у тому числі: 

приписів – 259; 
передано справ до прокуратури – 1; 
Підстави для проведення позапланових заходів: 
за зверненнями фізичних осіб –  61; 
за заявою суб’єктів господарювання – 975; 
перевірка виконання раніше наданих приписів –32. 
Заходи адміністративного впливу за результатами позапланових заходів 

не застосовувались. 
Фахівцями управління здійснювався державний нагляд за дотриманням 

санітарного законодавства під час  оздоровленням та відпочинку дітей. У 
складі обласного  міжвідомчого  штабу  з  координації  організації  
оздоровлення  та  відпочинку  дітей  Донецької  області  у  2019р 
здійснювалися комплексні перевірки закладів щодо їх підготовки та в 
процесі експлуатації. Всього функціонувало 17 закладів оздоровлення та 
відпочинку дітей, усі були відкриті з дозволу Головного управління. Всього 
здійснено 60 комплексних перевірок закладів. Також представники 
Держпродспоживслужби в  Донецькій  області  приймали  участь  у  роботі  
комісій  з  відкриття  таборів  відпочинку  з  денним  перебуванням  дітей  на  
базі  закладів  освіти.  Всього  відкрито  403  заклади  з  денним  
перебуванням  дітей. Протягом  оздоровчої  кампанії   санітарно-
епідеміологічна  ситуація  в  дитячих  закладах  оздоровлення  та  відпочинку  
та  в  таборах  відпочинку  з  денним  перебуванням  дітей  на  базі  закладів  
освіти залишалася  стабільною, випадків гострих кишкових інфекцій та 
харчових отруєнь не зареєстровано.  

У звітному році фахівцями здійснювався контроль за дотриманням 
санітарного законодавства в закладах освіти у ході підготовки їх до нового   
навчального року, всього було обстежено 574 загальноосвітніх навчальних 
закладів. Значна увага приділялася контролю за дотриманням вимог діючого 
законодавства щодо організації харчування дітей, у тому числі проводилася 
експертиза перспективних двотижневих меню відповідності діючим 



нормативно-правовим та розпорядчим актам, всього було погоджено меню 
452 закладам освіти. 

 
Характеристика санепідситуації. 

Протягом звітного періоду в області реєструвалися випадки санітарно-
епідемічних ускладнень: 

- спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань та харчових 
токсикоінфекцій - 10. Загальна кількість постраждалих – 125 осіб, у тому 
числі діти до 17 років – 83; із загальної кількості постраждалих осіб 
госпіталізовано – 38, у тому числі дітей до 17 років – 17.  

- випадків ботулізму – 5 , постраждало 5 особи, з них дітей - 0. 
Померлих немає.  

- отруєння дикорослими грибами – 6, постраждало 7 осіб, з них 
померло – 3.    

Всі випадки розслідувані згідно Регламенту, своєчасно та в повному 
обсязі. Розслідування проводено спільно з державною установою 
«Державний лабораторний центр МОЗ України в Донецькій області». 

Повідомлення до Держпродспоживслужби України направлялися 
своєчасно та згідно встановленої форми.  

 
Лабораторні дослідження: 

Протягом звітного періоду проводились лабораторні дослідження 
відповідно до бюджетної програми КПКВК 2809040 «Проведення 
лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час 
здійснення державного контролю (нагляду)» за напрямом використання 
бюджетних коштів: «Оплата послуг з проведення лабораторних та 
інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи під час 
здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства з 
метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». 
Всього виконано досліджень – 9137, за наслідками яких встановлено 
невідповідностей нормативним документам (НД) – 795, що становить 8,7% 
від загальної чисельності досліджень, в тому числі по видах досліджень: 

питної води – 8745, з них не відповідає НД – 785, що складає 9%; 
харчових продуктів – 30,  усі відповідають НД; 
кулінарних страв – 162, з них не відповідає НД – 3, що складає 1,9%; 
змивів з об’єктів навколишнього середовища – 200, з них не відповідає 

НД – 7, що складає 3,5%; 
Використано бюджетних коштів на проведення лабораторних 

досліджень – 1251369,77 грн., що складає 94,7 % від загальної суми, 
профінансованої на 2019 рік по КПКВК 2809040. Сума невикористаних 
коштів –  70012,23грн. 

 
Звернення (скарги) фізичних осіб про порушення суб’єктами 

господарювання їх законних прав у сфері санітарного законодавства: 



Розглянуто звернень (скарг) фізичних осіб – 150, у тому числі вирішено 
позитивно – 132. 

Розглянуто повторних звернень (скарг) фізичних осіб – 8. 
Ініційовано комісійних розглядів звернень (скарг) фізичних осіб – 57. 
Здійснено запитів до МОЗ України щодо погодження позапланових 

заходів державного нагляду (контролю) – 1. 
Отримано погоджень МОЗ України на проведення позапланових 

заходів державного нагляду (контролю) – 0. 
Ініційовано засідань комісії ТЕБ та НС у сфері санітарного 

законодавства – 19. 
Надано пропозицій у сфері санітарного законодавства місцевим 

органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування – 164. 
Проведено заходів, у т.ч. комісійних обстежень, з ініціативи 

правоохоронних органів, органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування – 18. 

Організаційно-методична та санітарно-освітня робота: 
проведено семінарів, нарад, бесід з питань дотримання вимог 

санітарного законодавства – 477; 
підготовлено виступів, статей, інтерв'ю в ЗМІ тощо – 68. 
 

Санітарна охорона території. 
Цілодобово здійснювався державний санітарно-епідеміологічний 

контроль у морському торговельному порту Маріуполь та Азовському судно-
ремонтному заводі, зокрема: 

суднам закордонного плавання надається «вільна практика» в 
інформаційній системі портового співробітництва (ІСПС); 

оформляється «відхід суден з порту»; 
суднам надаються свідоцтва про звільнення від санітарного контролю 

або свідоцтва про проходження судном санітарного контролю відповідно до 
заяв. 

Обсяги роботи у звітному періоді: 
в програмі ІСПС надано «вільну практику» 522 суднам; 
оформлено 522 «відходи» суден закордонного плавання ; 
надані свідоцтва про звільнення від санітарного контролю 46 суднам. 

 
Виконання рішень колегій Держпродспоживслужби: 

Усі рішення колегій Держпродспоживслужби в сфері державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства виконувалися у повному обсязі у 
встановлені терміни, зокрема: 

По Рішенню колегії Держпродспоживслужби  від 07.05.2019 (введено в 
дію наказом № 447 від 20.05.2019): 
-  Забезпечене оперативне вжиття відповідних заходів реагування (у т.ч. 
інформування) у випадках  ускладення санітарно-епідеміологічної ситуації 
щодо гострих кишкових захворювань та  харчових токсикоінфекцій, 
відповідно до Дорручення голови Держпродспоживслужби від 28.02.2019 № 



601-10.1/6 з урахуванням вимог Регламенту дій територіальних органів 
Держпродспоживслужби  у випадках таких ускладнень згідно з Дорученням 
Голови Держпродспоживслужби від 28.07.2017 № 601-06-05/7104.(п.5.15 
Рішення); 
- Забезпечене здійснення належного держсанепіднагляду в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку, прийнято участь у роботі оперативного штабу з 
координації проведення оздоровчої кампанії 2019, комісіях по перевірці 
готовності закладів оздоровлення та відпочинку та в роботі атестаційних 
комісій (п.5.16. Рішення); 
- Забезпечене висвітлення інформації про хід підготовки та проведення 
оздоровчої кампанії на офіційному сайті та ЗМІ (п.7 Рішення) 
 
По Рішенню колегії Держпродспоживслужби від 12.07.2019 (введено в дію 
наказом № 720 від 29.07.2019): 
- Під час проведення санепідрозслідувань гострих кишкових інфекційних 
захворювань та ботулізму вживалися усі заходи щодо встановлення  причин 
та умов їх виникнення,  у т.ч. шляхом перевірок постачальників та 
виробників продукції з якою пов’язують дані захворювання (п.11.7 Рішення); 
- при виникненні випадку захворювання на ботулізм, що ймовірно пов’язано 
з продукцією промислового виробництва, до Відділу організації санітарно-
епідеміологічних розслідувань у триденний термін надавалися матеріали 
перевірок операторів ринку, з якими встановлено зв’язок  випадку 
захворювання на ботулізм (п.11.8 Рішення); 
- в межах повноважень вживалися заходи щодо підготовки  навчальних 
закладів до навчального року 2019-2020 відповідно до вимог санітарного 
законодавства (п.11.9 Рішення); 
- забезпечена організація виконання бюджетної програми КПКВК 2809040 
«Проведення лабораторних випробувань, досліджень та експертизи під час 
здійснення державного нагляду (контролю)». Програму виконано на 
94,7%.(п.11.11 Рішення). 
 
Начальник управління державного нагляду  
за дотриманням санітарного законодавства                            В.Л.Белицький 
 
 


