
Про роботу Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській 

області у сфері санітарного законодавства та санітарно-епідемічну 

ситуацію за 2020 рік 

Фахівцями управління державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства за поточний період 2020 року здійснено 1719 позапланових 

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

За ініціативою органів виконавчої влади та місцевого самоврядування було 

проведено 42 обстеження об’єктів, щодо питань санітарного законодавства. 

З метою запобігання поширенню на території Луганської області гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області 

прийнято участь у 282 засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) та тимчасової протиепідемічної 

комісії при обласній, міських та районних державних адміністраціях Луганської 

області. 

З 12 березня 2020 року по теперішній час на території Луганської області 

встановлено карантин. 

Фахівцями територіальних управлінь Головного управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області разом з представниками органів 

Національної поліції в період введення карантину (з 12 березня) були проведені 

заходи щодо тимчасового припинення роботи всіх закладів громадського 

харчування, промислових магазинів, закладів побутового обслуговування 

населення, розважальних закладів. 

На території Луганської області проводиться дезінфекція 2052 приміщень 

об’єктів продовольчої торгівлі, 3647 об’єктів непродовольчої торгівлі, 397 

аптек, 1444 закладів громадського харчування та 107 одиниць транспортних 

засобів. 

Спільно з представниками органів місцевого самоврядування, 

Національної поліції та ДСНС проведено рейди щодо контролю проведення 

карантинних заходів у закладах, які були тимчасово закриті, у тому числі 

закладах громадського харчування, які працювали «на доставку». 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області 

проведена роз’яснювальна та інформаційна робота щодо запобігання 

поширенню на території Луганської області гострої респіраторної хвороби 

COVID-19. Розповсюджено 33142 інформаційних листів щодо профілактики 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, розміщено 23 статті у пресі, надано 

20 інтерв’ю в ЗМІ, в мережі інтернет на Фейсбук та офіційному сайті Головного 

управління Держпродспоживслужби в Луганській області опубліковано 27 

статей щодо проведених заходів по запобіганню поширення на території 

Луганської області гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

Фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській 

області продовжується виконання заходів спрямованих на ліквідацію наслідків 

надзвичайної ситуації, пов’язаної із виникненням на території Луганської 



області випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. 

В умовах цієї надзвичайної ситуації, територіальним органам 

Держпродспоживслужби Урядом України доручено здійснення наступних 

заходів направлених на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби. 

Згідно доручення Кабінету Міністрів України від 27.04.2020 № 17721/0/1-

20, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області в 

період з 1 травня по теперішній час проводяться позапланові заходи 

державного нагляду контролю на агропродовольчих ринках з метою 

визначення можливості здійснення ними господарської діяльності під час 

карантину та дотримання протиепідемічних заходів встановлених Головним 

державним лікарем України. 

В процесі цієї роботи державними інспекторами Головного управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області було проведено 853 перевірки, 

на 25 ринках Луганської області, із залученням понад 60 працівників. 

За результатами щоденного контролю державними інспекторами 

Держпродспоживслужби складались акти перевірок. В разі встановлення 

випадків невиконання вимог встановлених Головним державним санітарним 

лікарем до торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках, 

складались приписи, які є обов’язковими до виконання. Також, відповідна 

інформація про виявленні порушення направлялась органам місцевого 

самоврядування та органам Національної поліції для вжиття ними заходів в 

межах компетенції. 

За період з 12 березня по 31 грудня 2020 року здійснено 44791 

моніторингових перевірок з використанням засобів відеофіксації, зокрема 

перевірено закладів громадського харчування – 8582, об’єктів торгівлі 

продовольчими товарами – 15277, об’єктів торгівлі непродовольчими товарами 

– 16539 та інші. 

На виконання п. 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» введеного в дію Указом 

Президента України від 13 березня 2020 року № 87, фахівці Головного 

управління Держпродспоживслужби в Луганській області організовує та 

проводить роботу щодо посилення та проведення державного нагляду 

(контролю) на 384 об’єктах систем водопостачання та водовідведення 

населених пунктів. 

За 2020 рік перевірено 882 об’єктів водопостачання, з них 721 об’єктів 

централізованого водопостачання та 161 об’єктів децентралізованого 

водопостачання. Порушення виявлені на 134 об’єктах водопостачання, з них на 

100 об’єктах централізованого водопостачання та 34 об’єктах 

децентралізованого водопостачання. З 28 об’єктів водовідведення перевірено 

23, порушення виявлені на 6 об’єктах. 

З розподільчої мережі області відібрано та досліджено за 

мікробіологічними показниками 371 проби води централізованого 



водопостачання (у 32 пробах (8,6%) зареєстровані відхилення) та 412 проб за 

санітарно-хімічними показниками (відхилення зареєстровані у 109 пробах 

(26,5%)). 

За результатами комісійних перевірок на адресу органів місцевого 

самоврядування надані листи з пропозиціями щодо усунення виявлених 

порушень. 

Вживаються усі належні заходи щодо попередження, контролю та 

зниження ступеня поширення захворювань, пов’язаних із водою, у рамках 

комплексних систем водопостачання з метою сталого використання водних 

ресурсів, забезпечення якості води в навколишньому середовищі, безпечної для 

здоров’я людей, та охорони водних екосистем. 

Фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській 

області було проведено 97 комісійних перевірок пунктів тестування закладів 

освіти напередодні проведення кожної сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання в умовах карантину. 

На виконання пункту 2 доручення Прем’єр-Міністра України від 

26.02.2020 № 6115/2/1-20 щодо забезпечення координації роботи з проведення 

обстеження закладів загальної середньої освіти з метою аналізу системи 

шкільного харчування, в складі робочих груп проведено комісійні обстеження 

9-ти загальноосвітніх закладів, зазначених в репрезентативній вибірці по 

Луганській області (сільської місцевості – 4; міської місцевості – 5). 

З представниками відділів освіти постійно проводяться консультації з 

різних питань, у т. ч. з питань організації харчування, складання 

перспективного меню, режимів дня та інше. 

Згідно вимог Закону України «Про пестициди і агрохімікати» 

спеціалістами Управління державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства у 2020 році взято участь в нарадах з питань дотримання 

законодавства щодо безпечного застосування пестицидів та агрохімікатів, в 

ході проведено навчання 763 представників фермерських господарств, робота 

яких пов’язана з організацією та безпосереднім виконанням робіт по 

транспортуванню, зберіганню та застосуванню пестицидів і агрохімікатів в 

народному господарстві. 

Було видано 12 Санітарних паспортів на право одержання, зберігання і 

застосування пестицидів і мінеральних добрив. 

У 2020 році було розглянуто 160 проектів, у яких обґрунтовуються обсяги 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами, було видано 138 рішень щодо погодження видачі дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами. 

Управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській 

області за 2020 рік було розглянуто 75 звернень (скарг) фізичних осіб у сфері 

санітарного законодавства, всі звернення розглянуто по суті порушених питань 

та вирішено позитивно. 



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 2020 року 

було проведено 62 ініційованих засідань комісій ТЕБ та НС у сфері санітарного 

законодавства, також місцевим органам виконавчої влади та місцевого 

самоврядування в Луганській області надано 985 пропозиції з усіх питань 

санітарного законодавства. 

Фахівці управління державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській 

області щотижня беруть участь в оперативних нарадах з актуальних питань. 

Постійно проводиться санітарно просвітницька робота серед населення 

через засоби масової інформації, а саме: шляхом розміщення інформації на 

офіційному сайті та газетах. 

З актуальних питань профілактики та небезпеки вживання дикорослих 

грибів було прочитано 120 лекцій, проведено 352 бесід в освітніх закладах, у 

місцях масового перебування людей розміщено 60 листівок. 


