
Звіт про роботу Головного управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області у сфері санітарного законодавства та санітарно-

епідемічну ситуацію за період 2019 року 

Фахівцями управління державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства за поточний період 2019 року здійснено 477 позапланових 

заходів державного нагляду (контролю) за заявами суб’єктів господарювання, а 

саме: у дошкільних навчальних закладах – 42, в загальноосвітніх навчальних 

закладах – 147, в закладах оздоровлення та відпочинку – 188, лікувально-

профілактичних закладах – 53, та інших – 47. 

Окрім того, значний обсяг роботи проведено у сфері санітарного 

законодавства у складі комісійних перевірок. Взято участь у 817 комісійних 

перевірках, під час яких встановлено порушення санітарного законодавства на 

97 об’єктах, що склало 12% від перевірених об’єктів. 

За ініціативою органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

було проведено 45 обстежень об’єктів , щодо питань санітарного 

законодавства. 

Фахівцями управління державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській 

області служби перевірені всі заклади відпочинку – пришкільні табори та 

табори на базі спортивних шкіл, що були заплановані до відкриття. В період 

функціонування закладів оздоровлення та відпочинку фахівцями служби були 

здійснені моніторингові візити з відбиранням проб харчових продуктів, води 

питної з метою їх дослідження за показниками безпеки та якості. 

У поточному році під наглядом Головного управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області знаходиться 552 суб’єктів 

освітньої діяльності, у тому числі 233 дошкільних навчальних закладів (ЗДО), 

282 заклад загальної середньої освіти, 17 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації (професійні технікуми, коледжі) та 20 ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації (ліцеї, училища). 

В ході підготовки до початку нового 2019/2020 навчального року 

посадовими особами Головного управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області проведено 117 позапланових заходів державного нагляду 

(контролю) та взято участь у 441 комісійному обстеженню закладів освіти з 

питань дотримання вимог санітарного законодавства. За результатами 

проведених перевірок встановлено порушення вимог санітарного законодавства 

у 69 закладах освіти, що склало 24,6% та керівникам закладів освіти видано 17 

приписів. 

Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики або акредитації закладу було проведено 53 позапланових 

перевірок медичних закладів та видані акти обстеження. 

Проводилось щорічне планування перевірок об’єктів нагляду Луганської 

області щодо додержання законодавства у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення. 

У відповідності до вимог санітарного законодавства фахівці управління 



санітарного нагляду проводили гігієнічну оцінку примірних та перспективних 

двотижневих меню, асортименти страв для буфетів загальноосвітніх 

навчальних закладів, режимів роботи, розкладів уроків В загальноосвітніх 

навчальних закладів області проводилась оцінка навантаження учнів. 

Проводилась робота з формування єдиних справ розпорядчих документів, 

що прийняті Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській 

області під час здійснення державного нагляду (контролю) в сфері дотримання 

вимог санітарного законодавства. 

Впродовж року надавались інформації, проводилося листування з 

Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів, центральними та місцевими органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, з підвідомчими (підпорядкованими) та 

іншими організаціями, в т.ч. об’єктами нагляду, з основних (профільних) 

питань діяльності. 

Згідно вимог Закону України «Про пестициди і агрохімікати» 

спеціалістами Управління державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства у 2019 році взято участь в нарадах з питань дотримання 

законодавства щодо безпечного застосування пестицидів та агрохімікатів, в 

ході проведено навчання 1024 представників фермерських господарств, робота 

яких пов’язана з організацією та безпосереднім виконанням робіт по 

транспортуванню, зберіганню та застосуванню пестицидів і агрохімікатів в 

народному господарстві. 

Фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській 

області в 2019 році було обстежено за заявами суб’єктів господарювання 12 

місць (складів) зберігання пестицидів та агрохімікатів щодо їх відповідності 

вимогам ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування 

пестицидів у народному господарстві». За результатами обстеження було 

видано 12 Санітарних паспортів на право одержання, зберігання і застосування 

пестицидів і мінеральних добрив. 

Впродовж 2019 року було розглянуто 122 проектів, у яких 

обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами, було видано 117 Погодження на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 

З метою усунення причин виникнення та поширення інфекційних, 

масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей 

Управлінням за дотриманням санітарного законодавства Головного Управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області за поточний період 2019 році 

було проведено 17 ініційованих засідань комісій ТЕБ та НС у сфері санітарного 

законодавства, також місцевим органам виконавчої влади та місцевого 

самоврядування в Луганській області надано 622 пропозиції з усіх питань 

санітарного законодавства. З актуальних питань профілактики та небезпеки 

вживання дикорослих грибів було прочитано 120 лекцій, проведено 352 бесід в 

освітніх закладах, пришкільних таборах відпочинку, у місцях масового 

перебування людей розміщено 60 листівок. 



Фахівці управління державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській 

області щотижня беруть участь в оперативних нарадах з актуальних питань. 

З метою інформування населення для запобігання захворювання людей на 

гострі кишкові захворювання було розміщено інформацію на офіційному сайті 

управління, райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст області та проведено 7 

виступів на радіо та телебаченні. 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області з 

метою забезпечення оперативності здійснення в межах наданих повноважень її 

територіальними органами, направлено листи до Луганської обласної 

державної адміністрації та департаменту МОЗ, щодо забезпечення 

інформування закладами охорони здоров’я територіальних органів 

Держпродспоживслужби про надзвичайні події та ситуації із вищезазначеними 

зазначеними класифікаційними ознаками, що становлять загрозу для здоров’я 

населення, санітарного та епідемічного благополуччя, у визначеному 

Міністерством охорони здоров’я України строки та порядку. 

У червні 2019 року зареєстровано ускладнення санітарно-епідемічної 

ситуації у зв’язку з реєстрацією спалаху на гострий гастроентероколіт у м. 

Рубіжне Луганської області, яке пов’язано з відпочинком на озері Пісочне пляж 

«Малібу». Постраждало 44 людей, з них 34 дітей. 

З метою встановлення причин та умов виникнення спалаху фахівцями 

Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області 19.06.2019 

в ході кримінального провадження разом з Рубіжанським відділом 

Сєвєродонецької місцевої прокуратури здійснено моніторинговий візит до 

озера «Пісочне» пляж «Малібу» в ході якого здійснено відбір проб води 

водоймища для проведення лабораторних досліджень на мікробіологічні та 

паразитологічні показники. 

Основна причина спалаху – бактеріальне та вірусне забруднення води 

відкритого водоймища, зниження природних механізмів самоочищення озера 

через високу температуру повітря та води, недотримання правил особистої 

гігієни;  

Обставини, що сприяли виникненню спалаху – купання у відкритому 

водоймищі та ковтання води під час плавання. Об’єкт, з продукцією якого 

пов’язане виникнення спалаху – не пов’язано з харчуванням. 

За поточний період 2019 року зареєстровано 2 випадки отруєння 

дикорослими грибами, обидва випадки летальні. 

Управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській 

області за період 2019 року було розглянуто 63 звернення (скарг) фізичних осіб 

у сфері санітарного законодавства, всі звернення розглянуто по суті порушених 

питань та вирішено позитивно, в тому числі 3 повторних звернення. 

Управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській 

області проводиться систематична робота щодо підвищення рівня санітарно-

гігієнічних знань та поінформованості населення з актуальних питань здоров’я 



та небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини, у тому числі з 

використанням сучасних засобів та ресурсів. 

Фахівцями управління державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства прийнято участь у проведених нарадах у м. Києві: щодо 

відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2019 року; щодо актуальних питань 

здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства. 

 

 

Начальник управління 

державного нагляду 

за дотриманням санітарного законодавства    Ю. Пєріна 


