
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 

04 серпня 2020 року № 1788 

 

УКРАЇНА 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

_____________________________________________________________________________________ 
(найменування органу державного нагляду (контролю), 

його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти) 

АКТ 

від __________________________ ___________________________________ №  
(дата складення акта) 

складений за результатами проведення планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 

_____________________________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, 

_____________________________________________________________________________________ 
ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця) 

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків 

, або серія (за наявності) та номер паспорта* 

_____________________________________________________________________________________ 
(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону, 

_____________________________________________________________________________________ 
телефаксу та адреса електронної пошти) 

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, малого, 

середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: 

_____________________________________________________________________________________ 

види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо 

яких проводиться захід: 

_____________________________________________________________________________________ 

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю): 

Розпорядчий документ, на 

виконання якого проводиться захід 

державного нагляду (контролю), 

від . .  №  

Посвідчення (направлення) 

від . .  №  

Тип заходу державного 

нагляду (контролю): 

 плановий 

 позаплановий 

Форма заходу державного нагляду 

(контролю): 

 перевірка 

 ревізія 

 обстеження 

 огляд 

 інша форма, визначена законом 

______________________ 
(назва форми заходу) 

__________ 

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової 

  картки платника податків, відповідно до закону 



 

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю): 

Початок Завершення 

          

число місяць рік години хвилини число місяць рік години хвилини 

 

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю): 

Плановий Позаплановий 

 не було  не було 

 був з . .   по . .  

Акт перевірки №   

Припис щодо усунення порушень: 

 не видавався;  видавався; 

його вимоги:  виконано;  невиконано 

 був з . .   по . .  

Акт перевірки №   

Припис щодо усунення порушень: 

 не видавався;  видавався; 

його вимоги:  виконано;  невиконано 

  

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю): 

посадові особи органу державного нагляду (контролю): 

_____________________________________________________________________________________ 
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)) 

керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа: 

_____________________________________________________________________________________ 
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)) 

треті особи: 

_____________________________________________________________________________________ 
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)) 

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався: 

 суб’єктом господарювання 
 засобами аудіотехніки 

 засобами відеотехніки 

 посадовою особою 

органу державного нагляду (контролю) 

 засобами аудіотехніки 

 засобами відеотехніки 

 

ПЕРЕЛІК 

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

№ 

з/п 

Питання щодо дотримання 

суб’єктом господарювання 

вимог законодавства 

Ступінь 

ризику 

суб’єкта 

господа-

рювання 

Позиція суб’єкта 

господарювання 

щодо 

негативного 

впливу вимоги 

законодавства 

(від 1 до 4 

балів)* 

Відповіді на 

питання 

Нормативне 

обґрунту-

вання 

так ні НР**   

1 Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення щодо питної води, питного водопостачання та водовідведення, 

визначений згідно з додатком 1 до цього Акта 



2 Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення у дошкільному навчальному закладі, визначений згідно з додатком 2 

до цього Акта 

3 Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення при здійсненні промислової, сільськогосподарської, виробничої 

діяльності та наданні послуг, визначений згідно з додатком 3 до цього Акта 

4 Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення в перукарнях та салонах краси, визначений згідно з додатком 4 до 

цього Акта 

5 Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення на радіотехнічному об’єкті (РТО), визначений згідно з додатком 5 до 

цього Акта 

6 Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення у закладі загальної середньої освіти, визначений згідно з додатком 6 

до цього Акта 

7 Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку (крім наметових), 

визначений згідно з додатком 7 до цього Акта 

                

__________ 

  * Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку 

шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання 

якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 - 

питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта 
господарювання. 

** НР - не розглядалося. 

ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів, 

відповідно до яких складено перелік питань 

для проведення заходу державного нагляду (контролю) 

№ 

з/п 

Нормативно-правовий акт Дата і номер державної 

реєстрації нормативно-

правового акта у Мін’юсті найменування дата і номер 

1 Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для 

проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 

населення щодо питної води, питного водопостачання та водовідведення, визначений згідно з 

додатком 1 до цього Акта 

2 Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для 

проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 

населення у дошкільному навчальному закладі, визначений згідно з додатком 2 до цього Акта 

3 Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для 



проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері санітарного законодавства при здійсненні 

промислової, сільськогосподарської, виробничої діяльності та наданні послуг, визначений 

згідно з додатком 3 до цього Акта 

4 Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для 

проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 

населення в перукарнях та салонах краси, визначений згідно з додатком 4 до цього Акта 

5 Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для 

проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 

населення на радіотехнічному об’єкті (РТО), визначений згідно з додатком 5 до цього Акта 

6 Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для 

проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 

населення у закладі загальної середньої освіти, визначений згідно з додатком 6 до цього Акта 

7 Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для 

проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 

населення в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку (крім наметових), визначений згідно 

з додатком 7 до цього Акта 

        

ОПИС 

виявлених порушень вимог законодавства 

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено: 

 відсутність порушень вимог законодавства; 

 наявність порушень вимог законодавства. 

№ 

з/п 

Вимоги 

законодавства, які 

було порушено, із 

зазначенням 

відповідних статей 

(частин, пунктів, 

абзаців тощо) 

Опис фактичних обставин 

та відповідних доказів 

(письмових, речових, 

електронних або інших), що 

підтверджують наявність 

порушення вимог 

законодавства 

Опис негативних 

наслідків, що 

настали в 

результаті 

порушення вимог 

законодавства (за 

наявності) 

Ризик настання 

негативних наслідків 

від провадження 

господарської 

діяльності 

(зазначається згідно з 

формою визначення 

ризиків настання 

негативних наслідків 

від провадження 

господарської 

діяльності) 

          

  

Інформація про потерпілих (за наявності): 

_____________________________________________________________________________________ 

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства 

(за наявності): 

_____________________________________________________________________________________ 



ПЕРЕЛІК 

питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями 

(бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)* 

№ 

з/п 
Питання щодо здійснення контролю 

Відповіді на питання Закон України «Про 

основні засади 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 

діяльності» 

так ні 

дотримання вимог 

законодавства не є 

обов’язковим для 

посадових осіб 

1 Про проведення планового заходу 

державного нагляду (контролю) 

письмово попереджено не менше ніж 

за 10 календарних днів до його початку 

      Частина четверта 

статті 5 

2 Посвідчення (направлення) на 

проведення заходу державного нагляду 

(контролю) та службове посвідчення, 

що посвідчує посадову особу органу 

державного нагляду (контролю), 

пред’явлено 

      Частина п’ята статті 

7, абзац четвертий 

статті 10 

3 Копію посвідчення (направлення) на 

проведення заходу державного нагляду 

(контролю) надано 

      Частина п’ята статті 

7, абзаци четвертий, 

сьомий статті 10 

4 Перед початком проведення заходу 

державного нагляду (контролю) 

посадовими особами органу 

державного нагляду (контролю) 

внесено запис про проведення такого 

заходу до відповідного журналу 

суб’єкта господарювання (у разі його 

наявності) 

      Частина дванадцята 

статті 4 

5 Під час проведення позапланового 

заходу державного нагляду (контролю) 

розглядалися лише ті питання, які 

стали підставою для його проведення і 

зазначені у направленні (посвідченні) 

на проведення такого заходу 

      Частина перша статті 

6 

  

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного 

заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта перевірки* 

№ з/п Пояснення, зауваження або заперечення 

    

  

Оцінка суб’єкта господарювання щодо професійного рівня 

посадових осіб органу державного нагляду (контролю), 

які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка) 

Прізвище, ініціали посадової особи 

органу державного нагляду (контролю) 
Професійна компетентність Доброчесність 

      



__________ 

* Частина акта заповнюється за бажанням суб’єкта господарювання (керівником суб’єкта господарювання або 

уповноваженою ним особою). 

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю): 

______________________________ ___________________       ________________________________ 
                (найменування посади)                                  (підпис)                                              (ініціали та прізвище) 

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа: 

______________________________ ___________________       ________________________________ 
                (найменування посади)                                  (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю): 

______________________________ ___________________       ________________________________ 
                 (найменування посади)                                 (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 

Примірник цього акта  на сторінках отримано . . :: 

______________________________ ___________________       ________________________________ 
                 (найменування посади)                                 (підпис)                                                (ініціали та прізвище) 

______________________________ ___________________       ________________________________ 

______________________________ ___________________       ________________________________ 

Відмітка про відмову від підписання керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою 

ним особою, третіми особами цього акта 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності                                                                   Ірина РУДЕНКО 

Додаток 1 

до Акта, складеного за результатами 

проведення планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері санітарного 

та епідемічного благополуччя населення 

ПЕРЕЛІК 

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства 

у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 

щодо питної води, питного водопостачання та водовідведення 

№ 

з/п 

Питання щодо дотримання 

суб’єктом господарювання 

вимог законодавства 

Ступінь 

ризику 

суб’єкта 

господа-

рювання 

Позиція 

суб’єкта 

господарювання 

щодо 

негативного 

впливу вимоги 

законодавства 

(від 1 до 4 

балів)* 

Відповіді на 

питання 

Нормативне 

обґрунтування 

так ні НР**   

І. Загальні вимоги до суб’єктів господарювання у сфері питної води та питного 

водопостачання населення 

1 На водний об’єкт, який є Високий         Частина 



джерелом питного 

водопостачання складений в 

установленому 

законодавством порядку 

паспорт 

Середній 

Незначний 

четверта статті 

16 

ЗУ № 2918-ІІІ 

2 Висновки державної 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи на документацію 

на розроблювані 

обладнання, устаткування, 

проекти нормативно-

технічної документації, 

матеріали, речовини та 

сполуки, що 

використовуються у сфері 

питної води, питного 

водопостачання та 

водовідведення наявні 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Стаття 11 

ЗУ № 4004-XII, 

пункти 3.10, 

3.11 розділу IІІ 

ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

3 Повний контроль 

безпечності та якості питної 

води під час введення в 

експлуатацію 

новозбудованих 

водопроводів, 

технологічних ліній, після їх 

реконструкції, капітального 

ремонту і переобладнання 

та у разі зміни технології 

водопідготовки проведено 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

пункту 4.4 

розділу IV 

ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

4 Керівник підприємства 

питного водопостачання у 

разі виникнення 

надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру, що 

призводять до припинення 

постачання води 

споживачам, зобов’язаний 

негайно повідомити про це 

органи, які здійснюють 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частина друга 

статті 24 ЗУ № 

2918-ІІІ 

  державний контроль у сфері 

питної води і питного 

водопостачання, і вживає 

заходів щодо охорони 

джерел та систем 

централізованого 

водопостачання та ліквідації 

причин і наслідків цих 

надзвичайних ситуацій та 

організації роботи пунктів 

розливу питної води 

            

5 Медичний огляд 

працівників безпосередньо 

причетних до 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частина друга 

статті 26 

ЗУ № 4004-ХII, 



водопостачання, збору та 

очистки стічних вод, 

діяльність яких може 

призвести до поширення 

інфекційних хвороб, 

відповідно до вимог 

законодавства проведений 

пункт 24 

Переліку, 

затвердженого 

ПКМУ № 559, 

пункт 24 

Переліку, 

затвердженого 

наказом № 280 

ІІ. Джерела централізованого питного водопостачання 

1 Питання про створення зони 

санітарної охорони 

вирішено на стадії вибору 

джерела централізованого 

водопостачання, проект 

зони санітарної охорони є 

складовою частиною 

проекту господарсько-

питного водопостачання і 

розроблений водночас з 

останнім, а у разі 

реконструкції 

водопровідних споруд - 

водночас з проектом 

реконструкції. Для діючого 

водопроводу, який не має 

встановленої зони санітарної 

охорони, проект зони 

санітарної охорони 

спеціально розроблений 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 4.2 

розділу 4 

Правил, 

затверджених 

наказом № 30 

2 Охорона джерел 

водопостачання у межах 

першого, другого та 

третього поясу зони 

санітарної охорони джерела 

дотримується 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Стаття 36 ЗУ № 

2918-III, 

пункти 6, 7, 8 

Правового 

режиму, 

затвердженого 

ПКМУ № 2024 

3 Інформація про результати 

виробничого контролю 

безпечності та якості питної 

води, забруднення джерел 

питного водопостачання 

підприємством питного 

водопостачання до 

Держпродспоживслужби 

відповідної 

адміністративної території 

надається 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 4.8 

розділу IV 

ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

4 У разі прогресуючого 

погіршення якості води в 

джерелі створення 

спеціальної комісії за 

участю представників 

заінтересованих органів 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5.1.6 

глави 5.1 

розділу 5 

Правил, 

затверджених 

наказом № 30 



виробником ініціюється 

5 На підставі результатів 

обстеження свердловини 

вживаються такі заходи: 

у разі зниження 

продуктивності - 

відновлення дебіту 

свердловини чи її 

тампонування; у разі 

погіршення якості води, 

пов’язаного з надходженням 

до свердловини 

забруднених вод - ремонт 

свердловини з наступною 

дезінфекцією 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5.3.6 

глави 5.3 

розділу 5 

Правил, 

затверджених 

наказом № 30 

ІІІ. Стан споруд та мереж централізованого питного водопостачання 

1 Зони санітарної охорони 

водних об’єктів для всіх 

джерел, об’єктів та споруд 

господарсько-питного 

водопостачання 

встановлено 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 4.1 

розділу 4 

Правил, 

затверджених 

наказом № 30 

2 У межах першого поясу 

особливий режим санітарної 

охорони джерел та об’єктів 

централізованого питного 

водопостачання 

підтримується 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзаци перший 

та другий 

частини другої 

статті 37 ЗУ № 

2918-III 

3 Основні завдання 

експлуатації водозабірних 

споруд виконуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5.1.1 

глави 5.1 

розділу 5 

Правил, 

затверджених 

наказом № 30 

4 Основні завдання 

експлуатації очисних 

споруд систем 

водопостачання 

виконуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 6.1.1 

глави 6.1 

розділу 6 

Правил, 

затверджених 

наказом № 30 

5 Режим експлуатації 

насосних станцій 

персоналом дотримується 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7.1.2 

глави 7.1 

розділу 7 

Правил, 

затверджених 

наказом № 30 

6 Режим експлуатації 

резервуарів та 

водонапірних башт 

персоналом дотримується. 

Резервуари і водонапірні 

башти вирівнювання 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 8.1, 8.2 

розділу 8 

Правил, 

затверджених 

наказом № 30 



режимів роботи насосних 

станцій та зберігання 

регулюючих, аварійних та 

протипожежних запасів 

води, а також води на 

технологічні потреби 

споруд забезпечують 

7 Зовнішні системи подачі і 

розподілу води безперебійне 

і надійне постачання 

споживачам питної води, 

якість якої відповідає 

санітарним нормам і 

вимогам забезпечують. 

Головні завдання технічної 

експлуатації систем подачі і 

розподілу води 

виконуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 9.1.1, 

9.1.2 глави 9.1 

розділу 9 

Правил, 

затверджених 

наказом № 30 

8 Виробництво питної води 

здійснюється за 

нормативно-технічним 

документом та відповідно 

до технологічного 

регламенту або іншого 

документа з описом 

технологічного процесу 

виробництва питної води, 

що пройшли державну 

санітарно-епідеміологічну 

експертизу та отримали 

позитивний висновок 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 3.10 

розділу ІІІ 

ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

9 Виробничий контроль у 

сфері питної води та питного 

водопостачання 

підприємствами питного 

водопостачання згідно з 

робочою програмою, що є 

складовою технологічного 

регламенту або іншого 

документа з описом 

технологічного процесу 

виробництва питної води, в 

якій повинно відображено: 

перелік показників, що 

потребують контролю, та 

порядок його здійснення, 

місця та календарні графіки 

відбору проб води для 

лабораторних досліджень, 

здійснюється 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частина перша 

статті 44 ЗУ № 

2918-III, пункт 

4.2 розділу ІV 

ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

10 Систематичний виробничий 

контроль за безпечністю та 

якістю води від місця 

водозабору до місця її 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частина перша 

статті 44 ЗУ № 

2918-III, Пункт 

4.5 розділу ІV 



споживання здійснюється ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

11 Гігієнічна оцінка 

безпечності та якості води 

питної за показниками: 

епідемічної безпеки 

(мікробіологічні, 

паразитологічні), санітарно-

хімічними (органолептичні, 

фізико-хімічні, санітарно-

токсикологічні), 

радіаційними проведена 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частина перша 

статті 18 ЗУ № 

4004-ХII, 

абзац перший 

пункту 3.2 

розділу ІІІ 

ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

12 Безпечність та якість питної 

води за мікробіологічними та 

паразитологічними 

(для поверхневих та 

підземних вод), а в разі 

ускладнення санітарно-

епідемічної ситуації також у 

міжшарових безнапірних та 

напірних (артезіанських) 

підземних водах. - 

показниками гігієнічним 

нормативам, наведеним у 

додатку 1 ДСанПіН 2.2.4-

171-10 відповідає 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частина перша 

статті 18 ЗУ № 

4004-ХII, 

пункти 3.3, 3.4 

розділу ІІІ 

ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

13 Безпечність та якість питної 

води за органолептичними, 

фізико-хімічними та 

санітарно-токсикологічними 

показниками гігієнічним 

нормативам, наведеним у 

додатку 2 ДСанПіН 2.2.4-

171-10 відповідає 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частина перша 

статті 18 ЗУ № 

4004-ХII, 

абзац 1 пункту 

3.5 розділу ІІІ 

ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

14 Під час знезараження 

водопровідної питної води 

залишкові концентрації 

реагентів визначаються 

своєчасно та відповідають 

вимогам 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 3.14 

розділу ІІІ 

ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

15 У разі проведення 

дохлорування питної води на 

спорудах водопровідних 

мереж вміст хлороформу та 

залишкового активного 

хлору у питній воді 

визначається 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 4.13 

розділу ІV 

ДСанПіН 2.2.4-

171-10 

IV. Джерела нецентралізованого питного водопостачання населення 



1 Громадські свердловини, 

колодязі і каптажі обладнані 

за умови додержання 

відповідних вимог 

санітарного законодавства. 

Колодязі, свердловини в 

індивідуальних садибах від 

джерел забруднення на 

відстань не менше 20 м 

віддалені Колодязі та каптажі 

джерел влаштовувано з 

дотриманням вимог, 

наведених у додатку 7 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 7.9, 7.10 

глави VII 

ДСП 173-96, 

пункти 3.32, 3.35 

розділу ІІІ 

ДСанПіН 2.2.4-

171-10 

додаток 7 до 

ДСанПіН 2.2.4-

171-10 

2 Територія поблизу колодязя, 

каптажу джерела чи кювету 

утримується в чистоті, 

відведення поверхневого 

стоку організовано 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 3.33 

розділу ІІІ 

ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

3 Періодичний контроль 

безпечності та якості питної 

води власниками бюветів, 

колодязів та каптажів джерел 

здійснюється 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5.1 

розділу V 

ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

4 Шорічне планове обстеження 

бюветів, колодязів та 

каптажів джерел, їх поточний 

ремонт, чищення та 

дезінфекція, а також 

знезараження питної води 

власником проводяться. 

Лабораторні дослідження 

якості та безпеки води після 

виконання робіт з поточного 

ремонту, чищення та 

дезінфекції споруд джерел 

проводиться 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5.4 

розділу V 

ДСанПіН 

2.2.4-171-10 



5 Періодичний контроль 

безпечності та якості питної 

води власником бюветів, 

(колодязів та каптажу 

джерел.) здійснюється 

Повний контроль безпечності 

та якості питної води за 

показниками згідно з 

додатками 1, 2 ДСанПіН 

2.2.4-171-10 один раз на рік у 

найбільш несприятливий 

період року, а також за 

відповідними показниками у 

разі погіршення епідемічної 

ситуації. здійснюється 

Скорочений контроль 

безпечності та якості питної 

води протягом перших трьох 

місяців експлуатації бюветів, 

колодязів та каптажів джерел 

за мікробіологічними 

(таблиця 1 додатка 1 

ДСанПіН 2.2.4-171-10) та 

органолептичними 

(таблиця 1 додатка 2 

ДСанПіН 2.2.4-171-10) 

показниками один раз на 

місяць, а надалі - один раз на 

сезон здійснюється 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5.1, 

абзац перший 

пункту 5.2, 5.3 

розділу V 

ДСанПіН 

2.2.4 -171–10 

6 Санація шахтного колодязя 

та знезараження води 

проводяться відповідно до 

вимог додатків 11, 12 

ДСанПіН 2.2.4–171-10 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 5.7 

розділу V, 

додатки 11, 12 

до ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

7 Тампонаж недіючого 

шахтного колодязя 

виконано 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5.9 

розділу V 

ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

V. Централізована система водовідведення 

1 Розмір санітарно-захисної 

зони для очисних споруд 

господарсько-побутової 

каналізації витримано 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Додаток 12 

до ДСП 173-96 

2 Територія санітарно-

захисної зони розпланована 

та упорядкована 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5.13 

розділу 5 

ДСП 173-96 



3 На зовнішній межі санітарно-

захисної зони, зверненої до 

житлової забудови, 

концентрації та рівні 

шкідливих факторів не 

перевищують їх гігієнічні 

нормативи 

(граничнодопустимі 

концентрації, 

граничнодопустимі рівні), на 

межі курортно-рекреаційної 

зони - 0,8 від значення 

нормативу 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац сьомий 

пункту 5.4 

розділу 5 ДСП 

173-96 

4 Насосні станції систем 

водопостачання та 

водовідведення надійну і 

безперебійну подачу води 

споживачам або 

перекачування стічних вод з 

високими технічно-

економічними показниками, 

режим експлуатації 

насосних станцій 

персоналом дотримується 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 7.1.1, 

7.1.2 глави 7.1 

розділу 7 

Правил, 

затверджених 

наказом № 30 

5 Каналізаційна мережа 

забезпечує безперебійне і 

надійне приймання та 

відведення стічних вод з 

території населеного пункту 

до місця їх очищення та 

використання в різних цілях 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 12.1.1 

глави 12.1 

розділу 12 

Правил, 

затверджених 

наказом № 30 

6 Відведення стічних вод у 

водні об’єкти здійснюється 

відповідно до 

законодавства: встановлені 

нормативи гранично 

допустимого скидання 

забруднюючих речовин та 

лімітів скидання 

забруднюючих речовин 

дотримуються. 

Відведення стічних вод у 

водні об’єкти якість води в 

місцях водокористування не 

погіршує 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 3 статті 

44 ВКУ, пункт 

8.16 розділу 8 

ДСП 173-96 

VI. Влаштування і безпека роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) 

1 Необхідний перелік 

документації щодо 

діяльності лабораторії в 

наявності 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5.1 

розділу 5 ДСП 

9.9.5-080-02 

2 В приміщенні лабораторії 

інших підрозділів, 

сторонніх установ та 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7.3 

розділу 7 ДСП 

9.9.5-080-02 



організацій не розміщено 

3 За оснащенням необхідним 

лабораторним обладнанням, 

устаткуванням, апаратурою, 

меблями лабораторія 

вимогам відповідає 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 8.1–8.15 

розділу 8 

ДСП 9.9.5-080-

02 

4 Правила безпеки при 

проведенні 

мікробіологічних 

досліджень дотримуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 13.1 

розділу 13 

ДСП 9.9.5-080-

02 

__________ 

  * Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку 

шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання 

якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 - 

питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта 

господарювання. 

** НР - не розглядалося. 

ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань 

щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

№ з/п Нормативно-правовий акт 

Дата і номер державної 

реєстрації нормативно-

правового акта у 

Мін’юсті 

  найменування дата і номер   

1 Закон України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» 

(ЗУ № 4004-XII) 

24 лютого 1994 року 

№ 4004-XII 

  

2 Закон України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення» 

(ЗУ № 2918-ІІІ) 

10 січня 2002 року 

№ 2918-ІІІ 

  

3 Водний кодекс України (ВКУ) 06 червня 1995 року 

№ 213/95-ВР 

  

4 Правовий режим зон санітарної охорони 

водних об’єктів, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України 

(Правовий режим, затверджений ПКМУ 

№ 2024) 

18 грудня 1998 року 

№ 2024 

  

5 Перелік професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають 

обов’язковим профілактичним медичним 

оглядам, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів (Перелік, 

затверджений ПКМУ № 559) 

23 травня 2001 року 

№ 559 

  

6 Правила технічної експлуатації систем 

водопостачання та водовідведення 

населених пунктів України, затверджені 

наказом Держжитлокомунгоспу України 

(Правила, затверджені наказом № 30) 

05 липня 1995 року 

№ 30 

21 липня 1995 року 

№ 231/767 



7 Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів, затверджені 

наказом Міністерства охорони здоров’я 

України (ДСП 173-96) 

19 червня 1996 року 

№ 173 

24 липня 1996 року 

№ 379/1404 

8 Правила влаштування і безпеки роботи в 

лабораторіях (відділах, відділеннях) 

мікробіологічного профілю, затверджені 

постановою Головного державного 

санітарного лікаря України 

(ДСП 9.9.5-080-02) 

28 січня 2002 року 

№ 1 

  

9 Перелік необхідних обстежень лікарів-

спеціалістів, видів клінічних, 

лабораторних та інших досліджень, що 

необхідні для проведення обов’язкових 

медичних оглядів, та періодичність їх 

проведення, затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 

(Перелік, затверджений наказом № 280) 

23 липня 2002 року 

№ 280 

08 серпня 2002 року 

№ 640/6928 

10 Державні санітарні норми та правила 

«Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною», 

затверджені наказом Міністерства 

охорони здоров’я України (ДСанПіН 

2.2.4-171-10) 

12 травня 2010 року 

№ 400 

01 липня 2010 року 

№ 452/17747 

Додаток 2 

до Акта, складеного за результатами 

проведення планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері санітарного 

та епідемічного благополуччя населення 

ПЕРЕЛІК 

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства 

у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 

у дошкільному навчальному закладі 

№ 

з/

п 

Питання щодо 

дотримання суб'єктом 

господарювання вимог 

законодавства 

Ступінь ризику 

суб'єкта 

господарюванн

я 

Позиція 

суб'єкта 

господарюванн

я щодо 

негативного 

впливу вимоги 

законодавства 

(від 1 до 4 

балів)* 

Відповіді на 

питання 

Нормативне 

обґрунтуванн

я 

та

к 

н

і 

НР*

* 

  

I. Загальні питання 

1 Територія, будівлі, 

приміщення, споруди, 

обладнання закладу 

іншими юридичними та 

фізичними особами з 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 2 

розділу I 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог



метою, що не пов'язана з 

навчально-виховним 

процесом та 

життєдіяльністю дітей 

не використовуються 

о наказом № 

234 

II. Санітарно-гігієнічні вимоги до улаштування території 

1 Обладнання території 

закладу справне, 

територія освітлена 

відповідно до діючих 

норм (не менше 10лк на 

рівні землі в темну пору 

доби) 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 1 

розділу II 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

2 Пісочниці на групових 

майданчиках бортиками 

огороджені, на ніч 

закриваються, заміна 

піску не рідше одного 

разу на рік проводиться. 

Щоденно перед грою 

пісок перемішується і 

злегка зволожується, 

перекопується. У міру 

забруднення пісок 

замінюється на чистий 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзаци 

перший та 

другий 

пункту 3 

розділу II 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

3 У теплу пору року, з 

квітня по жовтень, 2 

рази впродовж всього 

періоду засновник 

(власник) лабораторні 

дослідження піску на 

наявність яєць 

гельмінтів організував 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац третій 

пункту 3 

розділу II 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

4 Для озеленення 

території закладу 

заборонені дерева, кущі, 

рослини з колючками 

(біла акація, глід, 

шипшина тощо), 

отруйними плодами та 

рослини згідно з 

Переліком, наведеним у 

додатку 1 до 

Санітарного регламенту, 

затвердженого наказом 

№ 234, не 

використовуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 2 

розділу II 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

5 Прибирання території 

закладу відповідає 

санітарним вимогам 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

пункту 6 

розділу II 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

III. Стан дотримання гігієнічних вимог до розміщення будівель та приміщень дошкільних 



навчальних закладів 

1 У будівлі закладу та на 

території земельної 

ділянки принципи 

раціонального 

розміщення приміщень 

дотримані 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

перший 

пункту 1 

розділу III 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

2 Для прання, сушіння та 

прасування білизни, 

рушників тощо у закладі 

облаштовані відповідні 

приміщення, прання та 

прасування особистих 

речей персоналу у 

закладі не проводиться, 

у разі відсутності 

власної пральні прання 

білизни здійснюється 

іншими пральнями, за 

винятком пралень, що 

обслуговують 

інфекційні заклади 

охорони здоров'я, 

об'єкти хімічної та іншої 

небезпечної 

промисловості 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 6 

розділу III 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

3 Підлога у приміщеннях 

групових (житлових) 

осередків має 

вологостійкість, низьку 

теплопровідність, 

стійкість до мийних і 

дезінфекційних засобів, 

є неслизькою. Підлога у 

харчоблоці, пральні, 

туалетних, ванно-

душових, душових 

забезпечена ухилом у 

каналізацію (зливні 

трапи з нахилом підлоги 

до отвору трапу не 

менше 0,03 %) або 

іншими технологічними 

рішеннями, які 

дозволяють забезпечити 

чистоту приміщень, 

отвори трапу решітками 

закриті 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7 

розділу III 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

IV. Стан забезпечення природним та штучним освітленням 

1 Основні приміщення 

закладу (групові 

(житлові) осередки, 

медичні кабінети, 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

перший 

пункту 1 

розділу IV 



приймально-карантинні 

відділення, зали для 

музичних та 

фізкультурних занять, 

кабінети для роботи з 

комп'ютерами та 

технічними засобами 

навчання тощо) 

природне освітлення 

мають 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

2 для захисту від прямих 

променів сонця, 

запобігання 

перегріванню 

приміщень, у яких 

перебувають діти, 

жалюзі, козирки, штори 

або інші види захисту 

передбачені 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

перший 

пункту 2 

розділу IV 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

3 джерела штучного 

освітлення достатнє та 

рівномірне освітлення 

всіх приміщень 

забезпечують 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

перший, 

пункт 5 

розділу IV 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

4 Нормативи штучної 

освітленості основних 

приміщень 

дотримуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац третій 

пункту 5 

розділу IV, 

додаток 2 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

5 Заміна, зберігання 

перегорілих ламп 

відповідають вимогам 

Санітарного регламенту, 

затвердженого наказом 

№ 234 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7 

розділу IV 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

6 Лабораторний контроль 

рівня освітленості не 

рідше одного разу на рік 

(не менше 3 вимірів у 3 - 

5 приміщеннях) 

проводиться 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 9 

розділу IV 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

V Вимоги щодо водопостачання, водовідведення та опалення 

1 Заклад мережами 

господарсько-питного 

водопостачання, 

мережами каналізації, 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

перший 

пункту 2 

розділу V 



водостоку обладнаний Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

2 Холодною і гарячою 

проточною водою 

групові (житлові) 

осередки, кімната 

природи, їдальня, 

буфетні, медичні 

приміщення, пральня, 

ванно-душові, туалетні 

кімнати, зали басейнів 

тощо з установленням 

кранів-змішувачів 

забезпечені. Гаряча вода 

із системи водяного 

опалення для будь-яких 

цілей не 

використовується 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

перший 

пункту 3 

розділу V 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

3 Стояки побутової 

каналізації, проведені 

через приміщення 

закладу закриті 

оштукатуреними 

коробами та забезпечені 

устаткуванням для 

ревізії 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

пункту 6 

розділу V 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

4 Через виробничі 

приміщення харчоблоку 

стояки побутової 

каналізації не проведені 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац третій 

пункту 6 

розділу V 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

5 Заклад системою 

опалення обладнаний: 

наявна централізована 

система 

теплопостачання або 

безпечна автономна 

система 

теплопостачання, які 

спроможні забезпечити 

оптимальні показники 

мікроклімату 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

перший 

пункту 2, 

абзац перший 

пункту 7 

розділу V 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

6 Для запобігання опікам і 

травмам у дітей 

опалювальні прилади 

дерев'яними решітками 

(або металевими за 

умови безпечної 

температури) 

огороджені. 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 8 

розділу V 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 



Для огородження 

опалювальних приладів 

дерев'яно-стружкові і 

дерев'яно-волокнисті 

плити та огорожі з 

полімерних матеріалів 

не використовуються. 

7 Заклад системою 

вентиляції обладнаний. 

Природна вентиляція 

приміщень здійснюється 

через вентиляційні 

канали. Окремі системи 

вентиляції в харчоблоці, 

ізоляторі, роздягальнях, 

туалетних кімнатах 

наявні 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

перший 

пункту 2 

розділу V, 

абзац перший 

пункту 2 

розділу VI 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

8 Заклад гарячою 

проточною водою 

впродовж усього року 

забезпечений. На 

випадок перебоїв у 

постачанні гарячої 

проточної води резервне 

гаряче водопостачання 

передбачене 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

перший 

пункту 2, 

абзац другий 

пункту 3 

розділу V 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

9 Температура гарячої 

води, що подається до 

приміщень закладу 

показникам не нижче 

37° C та не вище 60° C 

відповідає 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 4 

розділу V 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

10 Вода, що постачається у 

заклад, вимогам 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 

відповідає 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 1 

розділу V 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234, Додатки 

1, 2 ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

11 Організація питного 

режиму оптимальному 

задоволенню потреб 

дітей у безпечній та 

якісній воді сприяє: 

кожна дитина за потреби 

кип'ячену (охолоджену 

до кімнатної 

температури) або 

фасовану воду в 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзаци 

перший, 

третій пункту 

5 розділу V 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234, пункт 1.5 

Інструкції, 



індивідуальній чашці 

отримує. 

Кип'ячену воду 

зберігають у добре 

вимитому посуді і 

міняють не рідше ніж 1 

раз на добу. 

При використанні 

установок із дозованим 

розливом негазованої 

фасованої води заміна 

ємності не рідше одного 

разу на 2 тижні 

здійснюється. 

затвердженої 

наказом № 

298/227 

VI. Повітряно-тепловий режим 

1 Оптимальна 

температура у групових 

осередках закладу +19 - 

23° C, у приміщеннях 

басейну - +29 - 30° C, у 

залах для занять 

музикою та фізичною 

культурою +18 - 19 C, у 

теплих переходах - не 

менше +15 C 

забезпечена. 

У приміщеннях, що 

займають кутове 

положення або 

знаходяться в торці 

будівлі закладу, 

температура повітря 

становить не менше 

+21° C. 

Кімнатні термометри 

розміщені на внутрішній 

поверхні кожного 

приміщення, де 

перебувають діти, на 

рівні 0,8 - 1,2 м від 

підлоги залежно від 

зросту дітей. 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 1 

розділу VI 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

2 За відсутності дітей 

приміщення закладу 

періодично 

провітрюються, 

тривалість та умови 

провітрювання 

дотримуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

пункту 2, 

абзац перший 

пункту 3 

розділу VI 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

3 Показники відносної 

вологості повітря в 

приміщеннях, де 

перебувають діти, 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 4 

розділу VI 

Санітарного 

регламенту, 



становлять 40 - 60 % затвердженог

о наказом № 

234 

4 Режим, тривалість, 

умови проведення 

прогулянок дітей на 

свіжому повітрі вимогам 

відповідають 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 5, 6, 7 

розділу VI 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

5 Лабораторний контроль 

показників мікроклімату 

(температура, вологість) 

проводиться не рідше 

двох разів на рік (не 

менше 6 вимірів) 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 8 

розділу VI 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

VII. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання приміщень та обладнання 

1 Обладнання основних 

приміщень закладу 

відповідає зросту та віку 

дітей. 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

перший 

пункту 1 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

2 Ліжка промарковані 

однаково з постільною 

білизною, мішками для 

зберігання постільної 

білизни (при 

використанні 

розкладних ліжок), 

рушником, горщиком 

(для дітей раннього 

віку), шафою у 

приймальні та 

роздягальні (цифрове 

маркування відповідно 

до списку дітей групи) 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

пункту 8 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

3 При розміщенні ліжок 

мінімальна відстань до 

опалювальних приладів 

- 20 см, оптимальна 

відстань між узголів'ями 

двох ліжок - 30 см, між 

боковими сторонами - 

від 65 см дотримана 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

четвертий 

пункту 8 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

4 Кожне спальне місце 

необхідними 

постільними речами 

забезпечене 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

перший, 

пункту 9 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 



затвердженог

о наказом № 

234 

5 Заміна, зберігання, 

обробка/прання 

постільної білизни, 

постільних речей 

санітарним вимогам 

відповідають 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 10 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

6 Обладнання туалетних 

кімнат групових 

(житлових) осередків 

відповідає санітарним 

вимогам 

Високий 

Середній 

Незначний 

.       Абзац 

перший 

пункту 11 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

7 У туалетних кімнатах 

або в інших 

господарських 

приміщеннях 

господарські шафи для 

зберігання інвентарю 

для прибирання, 

спеціального одягу тощо 

наявні. У групах для 

дітей раннього віку 

стелажі для горщиків 

встановлені 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

пункту 11 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

8 Вимоги щодо 

улаштування куточку 

природи дотримуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 12 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

9 Гігієнічні вимоги до 

приміщення для 

перегляду телевізійних 

передач дотримуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 13 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

10 Утримання приміщень в 

порядку й чистоті, 

забезпеченість, 

використання, 

зберігання санітарного 

та спеціального одягу 

відповідає санітарним 

вимогам. 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 14, 15 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

11 Режим та умови 

прибирання приміщень, 

миття обладнання 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзаци 

перший, 

другий, третій 



вимогам відповідає пункту 16, 

абзаци 

перший та 

другий 

пункту 19, 

пункт 20 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

12 Генеральне прибирання 

приміщень 1 раз на 

тиждень з 

використанням мийних 

засобів, 1 раз на місяць з 

використання 

дезінфекційних засобів, 

профілактичні заходи в 

умовах ускладнення 

епідемічної ситуації 

проводяться 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 17 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

13 Зберігання інвентарю 

для прибирання 

відповідає санітарним 

вимогам 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац третій 

пункту 19 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

14 Для проведення 

дезінфекційних робіт 

використовуються 

розчини препаратів з 

низькою токсичністю. 

Дезінфекційні засоби 

зберігаються у 

затемнених місцях. 

Мийні і дезінфекційні 

засоби зберігаються в 

недоступних для дітей 

місцях 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 21 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

15 Проведення миття, 

обробки та дезінфекції 

іграшок для дітей 

відповідають санітарним 

вимогам 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 22 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

16 Заходи щодо 

унеможливлення 

проникнення гризунів та 

запобігання 

потраплянню комах до 

закладу здійснюються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 25 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 



234, частина 

друга статті 

18 ЗУ № 

1645-III 

17 За епідемічними 

показаннями у закладі 

дезінсекція та 

дератизація проводиться 

(за відсутності дітей) 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 26 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

18 У закладі під час 

функціонування груп 

капітальний ремонт, а 

також малярні ремонтні 

роботи не проводяться. 

Поточний ремонт 

проводиться за 

відсутності дітей у 

приміщенні, де такий 

ремонт здійснюється 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 27 

розділу VII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

VIII. Санітарно-гігієнічні вимоги до басейнів 

1 Утримання басейну 

відповідає санітарним 

вимогам 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 1 

розділу VIII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

2 Ванна басейну 

заповнена питною 

водою, що відповідає 

вимогам ДСанПіН 2.2.4-

171-10, температура 

води підтримуються на 

рівні +28 - 30° C 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 2 

розділу VIII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234, Додатки 

1, 2 ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

3 Воду у ванні басейну з 

частковою 

рециркуляцією 

знезаражують. 

Для знезаражування 

води концентровані 

розчини, що додаються 

до води при її 

надходженні на фільтри 

готуються у 

спеціальному 

приміщенні. Залишкова 

кількість хлору у воді 

басейну становить 0,5 - 

0,7 мг/дм 3, брому - 1,2 

мг/дм 3. При 

наповнюванні басейну 

водопровідною водою її 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5 

розділу VIII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 



щодня повністю 

замінюють. 

4 Випуск води з ванни 

басейну з наступною 

дезінфекцією не рідше 1 

разу на 10 днів 

проводиться, вимоги 

щодо проведення 

дезінфекції ванни 

басейну дотримуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 6 

розділу VIII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

5 Поточне прибирання 

басейну з 

використанням мийних і 

дезінфекційних засобів 

проводиться щодня. 

Дезінфекція підлоги 

приміщень, стін залу 

басейну (на відстані 2 м 

від підлоги), обхідних 

доріжок, обладнання, 

ручок дверей, санітарно-

технічного обладнання 

тощо проводиться. 

Для прибирання зали з 

ванною басейну 

окремий промаркований 

інвентар наявний. Для 

прибирання туалетів, 

душових та роздягалень; 

зали для розминки дітей, 

кімнати тренера і 

медичної сестри 

окремий промаркований 

інвентар наявний. 

Прибиральний інвентар 

зберігається окремо у 

недоступних для дітей 

місцях 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзаци 

перший та 

другий 

пункту 7 

розділу VIII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

6 Лабораторний контроль 

за якістю води у басейні 

із визначенням 

органолептичних, 

мікробіологічних і 

паразитологічних 

показників проводиться, 

у разі отримання 

незадовільних 

результатів заходи щодо 

покращення показників 

якості води проводяться 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзаци третій 

та четвертий 

пункту 7 

розділу VIII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

IX. Вимоги до організації харчування 

1 Продукти харчування та 

продовольча сировина 

мають супровідні 

документи, які свідчать 

про їх походження та 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 15 

Порядку, 

затвердженог

о наказом № 

242/329 



якість (накладні, 

сертифікати 

відповідності, висновки 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи тощо) 

2 Режим харчування та 

об'єм розподілу їжі 

забезпечено 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 1.2, 

1.6 Інструкції, 

затвердженої 

наказом № 

298/227 

3 Примірне двотижневе 

меню на зимово-

весняний і літньо-

осінній періоди року або 

на кожен сезон року 

окремо складене та 

погоджене з 

територіальним органом 

Держпродспоживслужби

, затверджене 

керівником закладу 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 1.12 

Інструкції, 

затвердженої 

наказом № 

298/227 

4 Медичний персонал з 

керівництвом закладу 

постійний контроль за 

організацією харчування 

дітей здійснюють 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

пункту 4 

розділу IX 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

5 За відсутності 

харчоблоку постачання 

готової продукції 

операторами ринку 

харчових продуктів 

здійснюється за умови 

впровадження постійно 

діючих процедур, 

заснованих на 

принципах системи 

аналізу небезпечних 

факторів та контролю у 

критичних точках 

(НАССР), та дотримання 

вимог Закону України 

"Про основні принципи 

та вимоги до 

безпечності та якості 

харчових продуктів" 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5 

розділу IX 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234, частина 

перша статті 

21 ЗУ № 

771/97-ВР 

X. Санітарно-гігієнічні вимоги до особистої гігієни персоналу 

1 Персонал закладу 

охайно одягнений, 

перебуває у змінному 

взутті 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

перший 

пункту 1 

розділу X 

Санітарного 

регламенту, 



затвердженог

о наказом № 

234 

2 Промаркований 

санітарний одяг для 

робіт, що пов'язані з 

організацією харчування 

та промаркований 

спеціальний одяг для 

прибирання приміщень 

наявний, 

використовується за 

призначенням. 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзаци 

другий, третій 

пункту 1 

розділу X 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

3 Спеціальний одяг для 

прибирання приміщень 

групових (житлових) 

осередків і туалетів 

промаркований, 

використовується за 

призначенням, 

зберігається окремо, так 

само, як інвентар для 

прибирання (відра, 

швабри, серветки). 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

четвертий 

пункту 1 

розділу X 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

4 Обов'язкові 

профілактичні медичні 

огляди персоналом 

відповідно до чинного 

законодавства пройдено, 

особові медичні книжки 

наявні, зберігаються у 

медичному кабінеті. 

Медична сестра 

розгорнутий лист 

проходження 

персоналом 

обов'язкових медичних 

оглядів веде. 

Працівників, які 

своєчасно не пройшли 

обов'язковий медичний 

огляд, а також тих, які 

не ознайомлені з 

Санітарним 

регламентом, 

затвердженим наказом 

№ 234, до роботи не 

допускаються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 2, 3 

розділу X 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234, пункт 6 

Правил, 

затверджених 

наказом № 

280, пункт 24 

Порядку, 

затвердженог

о наказом № 

242/329 

5 Працівники із 

симптомами 

інфекційних хвороб у 

закладі відсутні. При 

підозрі на захворювання 

працівники обов'язково 

відсторонюються від 

роботи 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 4 

розділу X 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 



6 Впродовж карантину з 

приводу підвищення 

захворюваності 

населення на грип і 

гострі респіраторні 

вірусні інфекції у 

закладі масковий режим 

введений, співпраця із 

структурним 

підрозділом з питань 

охорони здоров'я 

місцевої державної 

адміністрації 

налагоджена 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5 

розділу X 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

XI. Вимоги до медичного обслуговування, оцінки стану здоров'я дітей 

1 Медичне 

обслуговування дітей у 

закладі здійснюється 

медичною сестрою або 

лікарем-педіатром, 

посади яких входять до 

штату закладу 

відповідно до вимог 

наказу № 432/496 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 1 

розділу XI 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234, пункт 2.1 

Наказу № 

432/496 

2 Проведення щоденних 

медичних оглядів та 

протиепідемічних 

заходів при ускладнені 

епідемічної ситуації, 

надання невідкладної 

допомоги дітям 

медичним персоналом 

вимогам відповідає 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 5, 10 

розділу XI 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

3 При реєстрації у дітей і 

персоналу закладу 

контагіозних 

гельмінтозів (ентеробіоз, 

гіменолепідоз) комплекс 

профілактичних заходів 

щодо запобігання 

розповсюдженню 

гельмінтів проводиться 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7 

розділу XI 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

4 контроль за 

розпорядком дня та 

навчання, навчальним 

навантаженням 

відповідно до віку 

дитини, руховим 

режимом дітей, 

оздоровчими заходами, 

фізичним вихованням, 

включаючи 

загартовування, 

щоденне здійснення 

контролю спалахів 

гострих кишкових 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 9 

розділу XI 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 



інфекцій, харчових та 

інших отруєнь 

медичним персоналом 

здійснюється 

XII. Вимоги до розпорядку дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності 

1 Щоденне ранкове 

приймання дитини до 

закладу проводиться 

відповідно до вимог 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 1, 2 

розділу XII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

2 Персонал закладу 

санітарно-

протиепідемічні заходи 

щодо попередження 

занесення інфекційних 

хвороб у організований 

дитячий колектив та 

заходи щодо запобігання 

розповсюдженню 

інфекцій здійснює 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

перший 

пункту 3 

розділу XII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

3 Розпорядок дня вікових 

груп гігієнічним нормам 

щодо тривалості сну, 

занять різними видами 

діяльності та 

відпочинку, у тому числі 

організації навчальних 

занять, перебування на 

свіжому повітрі, рухомої 

активності, кратності 

приймання їжі 

відповідає 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 4, 5, 6 

розділу XII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

4 проведення занять з 

використанням 

електронних технічних 

засобів навчання, час 

перегляду розважальних 

телепередач дітьми 

визначеним вимогам 

відповідає 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 9, 11 

розділу XII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

XIII. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації фізичного виховання 

1 Фізичне виховання дітей 

проводиться під медико-

педагогічним контролем 

з дотриманням 

оптимального 

щоденного обсягу 

рухової активності 

дітей, в тому числі 

тривалості фізичних 

вправ і рухливих ігор 

під час прогулянок 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 1 

розділу XIII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

2 Організація, структура, 

тривалість 

Високий 

Середній 

        Пункт 2 

розділу XIII 



фізкультурних занять 

відповідає санітарним 

вимогам. Оцінка 

ефективності 

фізкультурного заняття 

проводиться відповідно 

до санітарних вимог 

Незначний Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

3 Щоденні та спеціальні 

заходи щодо 

загартовування дітей 

проводяться 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 3 

розділу XIII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

4 Оцінка ефективності 

фізичного виховання 

дітей проводиться 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 4 

розділу XIII 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

XIV. Санітарно-гігієнічні вимоги до особистої гігієни дітей 

1 Правила особистої 

гігієни щодо немовлят і 

дітей раннього віку 

персоналом закладу 

дотримуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 3, 4 

розділу XIV 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

2 Контроль персоналом за 

індивідуальним 

використанням дітьми 

одягу та речей 

здійснюється 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

перший 

пункту 5 

розділу XIV 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженог

о наказом № 

234 

__________ 
  * Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку 

шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання 

якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 - 

питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта 
господарювання. 

** НР - не розглядалося. 

ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань 

щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

№ Нормативно-правовий акт Дата і номер 

державної реєстрації 

нормативно-правового 

акта у Мін’юсті 
  найменування дата і номер 

1 Закон України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових 

23 грудня 1997 

року 

  



продуктів» (ЗУ № 771/97-ВР) № 771/97-ВР 

2 Закон України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» (ЗУ № 1645-ІІІ) 

06 квітня 2000 року 

№ 1645-ІІІ 

  

3 Правила проведення обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів працівників 

окремих професій, виробництв та організацій, 

діяльність яких пов’язана з обслуговуванням 

населення і може призвести до поширення 

інфекційних хвороб, затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 

(Правила, затверджені наказом № 280) 

23 липня 2002 року 

№ 280 

08 серпня 2002 року № 

639/6927 

4 Порядок організації харчування дітей у 

навчальних та оздоровчих закладах, 

затверджений наказом Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства освіти і науки 

України (Порядок, затверджений наказом № 

242/329) 

01 червня 2005 

року № 242/329 

15 червня 2005 року № 

661/10941 

5 Наказ Міністерства освіти України та 

Міністерства охорони здоров’я України «Про 

удосконалення організації медичного 

обслуговування дітей у дошкільному 

навчальному закладі» 

(Наказ № 432/496) 

30 серпня 2005 

року 

№ 432/496 

22 вересня 2005 року 

№ 1090/11370 

6 Інструкція з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах, затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України 

(Інструкція, затверджена наказом № 298/227) 

17 квітня 2006 року 

№ 298/227 

05 травня 2006 року № 

523/12397 

7 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною», затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 

(ДСанПіН 2.2.4-171-10) 

12 травня 2010 року 

№ 400 

01 липня 2010 року № 

452/17747 

8 Санітарний регламент для дошкільних 

навчальних закладів, затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 

(Санітарний регламент, затверджений наказом 

№ 234) 

24 березня 2016 

року № 234 

14 квітня 2016 року 

№ 563/28693 

  

Додаток 3 

до Акта, складеного за результатами 

проведення планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері санітарного 

та епідемічного благополуччя населення 

ПЕРЕЛІК 

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства 

у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 



при здійсненні промислової, сільськогосподарської, 

виробничої діяльності та наданні послуг 

№ 

з/п 

Питання щодо дотримання 

суб’єктом господарювання 

вимог законодавства 

Ступінь 

ризику 

суб’єкта 

господа-

рювання 

Позиція суб’єкта 

господарювання 

щодо негативного 

впливу вимоги 

законодавства 

(від 1 до 4 балів)* 

Відповіді на 

питання 

Нормативне 

обґрунтування 

так ні НР**   

І. Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств та утримання території 

1 Промислове підприємство 

(вузол) розташоване на 

підвищеній ділянці з добрим 

природним провітрюванням, 

з підвітряного боку відносно 

сельбищної території. 

Промислова зона між водним 

об’єктом та сельбищною 

територією, а також вище за 

течією ріки по відношенню 

до житлового району або 

рекреаційної зони не 

розміщена 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзаци перший, 

другий пункту 

5.3 

глави 5 

ДСП 173-96 

2 Розміри санітарно-захисної 

зони від джерел шкідливості 

підприємства до житлової 

забудови витримано, розмір 

санітарно-захисної зони та 

санітарних розривів від 

сільськогосподарського 

підприємства (виробничого 

комплексу визначено 

відповідно до вимог 

законодавства 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 5.5 

глави 5 

ДСП 173-96, 

додатки 4, 5 

до ДСП 173-96 

3 Територія санітарно-захисної 

зони розпланована та 

упорядкована 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 5.13 

глави 5 

ДСП 173-96 

4 Атмосферне повітря в 

населеному пункті, на 

території підприємства, 

повітря у виробничих та 

інших приміщеннях 

тривалого чи тимчасового 

перебування людей 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Стаття 19 ЗУ № 

4004-XII, 

списки № 3 та 

№ 4 Наказу 

МОЗ № 30 

  санітарним нормам 

відповідає, концентрації та 

рівні шкідливих факторів на 

зовнішній межі санітарно-

захисної зони не 

перевищують їх гігієнічні 

нормативи 

(граничнодопустимі 

            



концентрації, орієнтовні 

безпечні рівні дії визначені у 

списках № 3 та № 4, 

затверджених наказом МОЗ 

№ 30. Підприємством при 

здійсненні діяльності 

необхідні заходи щодо 

запобігання та усунення 

причин забруднення 

атмосферного повітря в 

населеному пункті, 

вживаються 

5 При розміщенні котелень 

напрям домінуючих вітрів 

відносно сельбищної зони 

враховано 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац третій 

пункту 7.13 

глави 7 

ДСП 173-96 

6 Викиди в атмосферу 

шкідливих речовин, на які не 

встановлені гігієнічні 

нормативи 

(граничнодопустимі 

концентрації, орієнтовно 

безпечні рівні викидів), не 

здійснюються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

пункту 8.6 

глави 8 

ДСП 173-96 

7 Для зниження рівня 

забруднення атмосферного 

повітря заходи 

планувального, 

технологічного, санітарно-

технічного і організаційного 

характеру, а саме: 

регулювання викидів 

шкідливих речовин в 

атмосферу з урахуванням 

прогнозу несприятливих 

метеорологічних умов 

проводяться 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзаци перший, 

п’ятий пункту 

8.9 глави 8 

ДСП 173-96 

8 Технологічне чи санітарно-

технічне обладнання, що 

забезпечує вловлювання, 

утилізацію, знешкодження 

викидів і відходів або повне 

їх виключення впроваджено 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

четвертий 

пункту 8.9 

глави 8 

ДСП 173-96 

9 При здійсненні діяльності з 

метою відвернення і 

зменшення шкідливого 

впливу на здоров’я 

населення шуму відповідні 

організаційні, господарські, 

технічні, технологічні, 

архітектурно-будівельні та 

інші заходи 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частини перша 

та друга статті 

24 ЗУ № 4004-

XII, абзац 

п’ятий пункту 3 

Санітарних 

норм, 

затверджених 

Наказом № 463 

  щодо попередження             



утворення та зниження шуму 

до рівнів, установлених 

санітарними нормами 

проведені. 

Допустимі piвні звуку на 

території житлової забудови 

відповідають значенням, 

згідно з додатком 1 до 

Санітарних норм, 

затверджених наказом МОЗ 

№ 463 

10 Використання безвідходних і 

маловідходних 

технологічних процесів 

забезпечено 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац третій 

пункту 8.9 

глави 8 

ДСП 173-96 

11 Токсичні промислові відходи 

I, II, III класів небезпеки 

передаються на спеціальні 

полігони, рідкі токсичні 

промислові відходи перед 

вивезеннням на підприємстві 

обезводнюються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 8.30 

глави 8 

ДСП 173-96 

12 Тозміри санітарно - захисної 

зони від майданчика-

накопичувача промвідходів 

до сельбищної території 

визначені з врахуванням 

виду, агрегатного стану і 

класу небезпеки відходів 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 8.33 

глави 8 

ДСП 173-96 

13 Скидання стічних вод у 

водоймище якості води в 

місцях водокористування не 

погіршує 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 8.16 

глави 8 

ДСП 173-96 

14 Роботи з радіоактивними 

речовинами та іншими 

джерелами іонізуючих 

випромінювань 

здійснюються з дозволу 

Держпродспоживслужби 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частина друга 

статті 23 

ЗУ № 4004-XII 

15 Висновки державної 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи на документацію 

на розроблювані техніку, 

технології, устаткування, 

інструменти тощо наявні 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Стаття 11 ЗУ № 

4004-ХІІ 

ІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств, що зберігають, 

транспортують та застосовують пестициди та агрохімікати 

1 Базисні склади загального 

призначення для зберігання 

пестицидів обладнані 

ізольованими приміщеннями 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Підпункт 5.1.3 

пункту 5.1 

глави 5 ДСП 

8.8.1.2.001-98 



2 Застосування пестицидів і 

агрохімікатів здійснюються 

відповідно до встановлених 

вимог санітарного 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частина перша 

статті 11 

ЗУ № 86/95-ВР, 

підпункти 6.1.1, 

6.1.4 

  законодавства асортимент, 

засоби, сфера застосування 

пестицидів, норми, кратність 

обробок відповідають 

«Переліку пестицидів і 

агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні», 

доповненням до «Переліку 

пестицидів і агрохімікатів, 

дозволених до використання 

в Україні», що 

затверджуються відповідно 

до положення частини 

дев’ятої статті 7 Закону 

України «Про пестициди і 

агрохімікати», та інструкціям 

з безпечного застосування 

пестицидів, які затверджені 

(погоджені) установами 

Міністерства охорони 

здоров’я та іншими 

зацікавленими організаціями; 

всі роботи з пестицидами і 

протруєним насіннєвим 

матеріалом в спеціальних 

журналах зареєстровані 

          пункту 6.1 

глави 6 ДСП 

8.8.1.2.001-98, 

Перелік 

пестицидів і 

агрохімікатів, 

дозволених до 

використання в 

Україні» 

3 Утилізація, знищення та 

знешкодження пестицидів і 

агрохімікатів здійснюються 

відповідно до вимог, 

встановлених чинним 

законодавством, санітарними 

правилами транспортування, 

зберігання і застосування 

пестицидів і агрохімікатів 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частина перша 

статті 11 

ЗУ № 86/95-ВР, 

Пункти 2,3,5 

додатку 7 до  

ДСП 

8.8.1.2.001-98 

4 Зберігання пестицидів 

здійснюється на складі за 

наявності погодження 

територіального органу 

Держпродспоживслужби; 

санітарний паспорт отримано 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

підпункту 

5.1.21 пункту 

5.1 глави 5 ДСП 

8.8.1.2.001-98 

5 Усі роботи з пестицидами 

проводяться в ранні ранкові 

(до 10) і вечірні (18–22) 

години при мінімальних 

висхідних повітряних 

потоках (як виняток, 

допускається проведення 

обробок у денні години у 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Підпункт 6.1.5 

пункту 6.1 

глави 6 ДСП 

8.8.1.2.001-98 



похмурі і прохолодні дні з 

температурою 

навколишнього повітря 

нижче +10 °C) 

6 Не менше чим за дві доби до 

початку проведення кожної 

хімічної обробки 

адміністрація господарств 

сповіщає населення, 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Підпункт 6.1.7 

пункту 6.1 

глави 6 ДСП 

8.8.1.2.001-98 

  власників суміжних 

сільськогосподарських угідь 

та об’єктів про місця, строки 

і методи застосування 

пестицидів 

            

7 У період проведення робіт у 

радіусі 200 м від меж 

ділянок, що обробляються, 

попереджувальні написи 

встановлені 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Підпункт 6.1.7 

пункту 6.1 

глави 6 ДСП 

8.8.1.2.001-98 

8 Сторонні особи до місць 

застосування пестицидів не 

допускаються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Підпункт 6.1.8 

пункту 6.1 

глави 6 ДСП 

8.8.1.2.001-98 

9 Пестициди та отруєні 

принади без охорони в 

місцях застосування, на 

польових станах, в 

індивідуальних 

господарствах та інших 

місцях не залишаються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

підпункту 6.1.9 

пункту 6.1 

глави 6 ДСП 

8.8.1.2.001-98 

10 Постійні 

сільськогосподарські 

аеродроми і вертодроми, з 

яких виконуються робочі 

прольоти по застосуванню 

пестицидів і агрохімікатів, 

мають санітарний паспорт на 

право експлуатації, а 

тимчасові - дозвіл, які 

оформлюються щорічно 

Держпродспоживслужбою 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 2.6 

ДСП № 382 

ІІІ. Вплив на середовище життєдіяльності 

1 Рівні шуму, який проникає в 

приміщення житлових та 

громадських будинків від 

внутрішніх та зовнішніх 

джерел не перевищують 

допустимі рівні, визначені в 

додатку 1 до Санітарних 

норм, затверджених Наказом 

№ 463 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 1, 

додаток 1 

Санітарних 

норм, 

затверджених 

Наказом № 463 



2 Безперебійна ефективна 

робота і підтримання у 

справному стані споруд, 

устаткування та апаратури 

для очищення викидів і 

зменшення рівнів впливу 

фізичних та біологічних 

факторів забезпечується 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац 

четвертий 

частини першої 

статті 10 

ЗУ № 2707-XII 

3 Здійснення інструментально-

лабораторних вимірювань 

параметрів викидів 

забруднюючих речовин 

стаціонарних і пересувних 

джерел та ефективності 

роботи газоочисних 

установок забезпечено 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац сьомий 

частини першої 

статті 10 

ЗУ № 2707-XII 

4 Спалювання промислових та 

побутових відходів, які є 

джерелами забруднення 

атмосферного повітря 

забруднюючими речовинами 

та речовинами з неприємним 

запахом 

або іншого шкідливого 

впливу, на території 

підприємств, установ, 

організацій і населених 

пунктів, за винятком 

випадків, коли це 

здійснюється з 

використанням спеціальних 

установок при додержанні 

вимог, встановлених 

законодавством про охорону 

атмосферного повітря, не 

проводиться 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частина друга 

статті 20 

ЗУ № 2707-XII 

5 Переробка, утилізація та 

своєчасне вивезення 

відходів, які забруднюють 

атмосферне повітря, на 

підприємства, що 

використовують їх як 

сировину, або на спеціально 

відведені місця чи об’єкти 

забезпечується 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частина третя 

статті 20 

ЗУ № 2707-XII 

__________ 

  * Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку 

шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання 

якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 - 

питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта 

господарювання. 

** НР - не розглядалося. 



ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено 

перелік питань щодо проведення перевірки 

№ 

з/п 

Нормативно-правовий акт Дата і номер державної 

реєстрації нормативно-

правового акта у 

Мін’юсті 
найменування дата і номер 

1 Закон України «Про охорону атмосферного 

повітря» (ЗУ № 2707-XII) 

16 жовтня 1992 

року 

№ 2707-XII 

  

2 Закон України «Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення» 

(ЗУ № 4004-XII) 

24 лютого 1994 

року 

№ 4004-XII 

  

3 Закон України «Про пестициди і агрохімікати» 

(ЗУ № 86/95-ВР) 

02 березня 1995 

року 

№ 86/95-ВР 

  

4 Державні санітарні правила «Транспортування, 

зберігання та застосування пестицидів у 

народному господарстві», затверджені 

постановою головного державного санітарного 

лікаря (ДСП 8.8.1.2.001-98) 

03 серпня 1998 

року № 1 

  

5 Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів, затверджені 

наказом Міністерства охорони здоров’я 

України (ДСП 173-96) 

19 червня 1996 

року 

№ 173 

24 липня 1996 року 

№ 379/1404 

6 Державні санітарні правила авіаційного 

застосування пестицидів і агрохімікатів у 

народному господарстві України, затверджені 

наказом Міністерства охорони здоров’я 

України (ДСП № 382) 

18 грудня 1996 

року 

№ 382 

  

7 Наказ Міністерства охорони здоров’я України 

«Про затвердження списків і введення в дію 

гігієнічних регламентів шкідливих речовин у 

повітрі робочої зони і атмосферному повітрі 

населених місць» (Наказ № 30) 

23 лютого 2000 

року 

№ 30 

  

8 Державні санітарні норми допустимих рівнів 

шуму в приміщеннях житлових та громадських 

будинків і на території житлової забудови, 

затверджені наказом Міністерства охорони 

здоров’я України (Санітарні норми, 

затверджені наказом № 463) 

22 лютого 2019 

року № 463 

20 березня 2019 року № 

281/33252 

  

Додаток 4 

до Акта, складеного за результатами 

проведення планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері санітарного 

та епідемічного благополуччя населення 



ПЕРЕЛІК 

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства 

у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 

в перукарнях та салонах краси 

№ 

з/п 

Питання щодо 

дотримання суб’єктом 

господарювання вимог 

законодавства 

Ступінь 

ризику 

суб’єкта 

господа-

рювання 

Позиція суб’єкта 

господарювання 

щодо негативного 

впливу вимоги 

законодавства (від 

1 до 4 балів)* 

Відповіді на 

питання 

Нормативне 

обґрунтування 

так ні НР**   

1 Приміщення і прилегла 

територія утримуються 

у належному 

санітарному стані, 

комахи та гризуни у 

перукарні відсутні 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частини перша та 

третя статті 22 

ЗУ № 4004-ХІІ, 

пункт 7.25 

розділу 7 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

2 Перукарня розміщена 

відповідно до 

встановлених вимог: в 

окремій будівлі, в 

будинку громадського, 

торговельного центру, 

побутових послуг, 

вокзалі, лазні; 

першому чи 

цокольному поверхах 

житлового будинку 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 2.1 розділу 

2 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

  із обладнанням входу, 

окремого від входів до 

квартир, за умови 

забезпечення 

нормативних рівнів 

фізичних, хімічних і 

біологічних факторів в 

приміщеннях 

суміжних квартир 

            

3 Склад та площа 

основних, робочих та 

допоміжних 

приміщень перукарні 

відповідає санітарним 

вимогам: мінімальна 

площа приміщення на 

два робочих місця 

складає не менше 15 м2 

з виділенням 

підсобного відсіку 

легкою перегородкою 

висотою не менше 1,8, 

мінімальний набір 

допоміжних 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 2.4, 2.6 

розділу 2 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 



приміщень: санвузол, 

кімната відпочинку та 

прийняття їжі, комора 

4 Вимоги до 

внутрішнього 

оздоблення приміщень 

відповідно до їх 

функціонального 

призначення 

дотримано 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 3.2, 3.5-

3.8 розділу 3 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

5 Організація, 

влаштування та 

обладнання робочих 

місць персоналу 

відповідає санітарним 

вимогам 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 4.1, 4.3-

4.8 розділу 4 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

6 Всі приміщення 

перукарні щоденно до 

початку або після 

закінчення роботи 

прибираються з 

застосуванням 

дезінфекційних 

засобів. Протягом 

робочого дня 

дезінфекція і поточне 

прибирання поверхонь, 

до яких дотикаються 

відвідувачі (ручки 

дверей, ручки крісел, 

раковини для миття 

волосся, полиці 

робочих місць і т. ін.) 

проводиться. Раз в 

місяць перукарня 

закривається на одну 

зміну для проведення 

дезінфекції і 

загального прибирання 

всіх приміщень 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7.5 розділу 

7 ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

7 Зістрижене волосся 

збирається та 

складається в паперові 

(або з полімерних 

матеріалів) пакети 

місткістю не менше 5 

літрів, які в кінці зміни 

герметично 

закриваються. 

Видалення 

здійснюється 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7.6 

розділу 7 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99, 

пункт 2.2 

розділу ІІ 

ДСанПіН 

№ 145 

  спеціалізованим 

підприємством 

            



незалежно від форми 

власності та 

підпорядкування на 

договірних засадах 

8 Попередній перед 

прийняттям на роботу 

та періодичні медичні 

огляди працівників 

перукарні проведені. 

Особисті медичні 

книжки працівників у 

адміністрації перукарні 

(салону краси) наявні 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Розділ 16 

Переліку, 

затвердженого 

ПКМУ 

№ 559, 

пункт 9.1 

розділу 9 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

9 Вимоги до природного 

та штучного 

освітлення приміщень 

дотримуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 6.2- 6.4 

розділу 6, 

додаток 3 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

10 Вимоги щодо 

обладнання перукарні 

всіма видами 

інженерного 

устаткування, 

санітарно-технічним 

устаткуванням 

дотримуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 5.1, 5.3, 

5.8 розділу 5 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

11 Системи вентиляції та 

кондиціювання 

обладнано відповідно 

до санітарних правил 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 5.5, 5.6 

розділу 5 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

12 Показники 

температури, вологості 

та швидкості руху 

повітря в приміщеннях 

відповідають 

санітарним вимогам 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5.11 

розділу 5, 

додаток 2 до 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

13 Дезінфекційні засоби 

для приміщень та 

інструментарію мають 

висновок державної 

санітарно - 

епідеміологічної 

експертизи та 

методичні вказівки 

(інструкції) із 

застосування, умови їх 

зберігання 

дотримуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7.4 розділу 

7 ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

14 Інструменти після 

кожного використання 

знезаражуються 

дезінфекційними 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7.7 розділу 

7 ДСанПіН 

2.2.2.022-99 



засобами, що мають 

позитивний висновок 

державної санітарно-

гігієнічної експертизи, 

і стерилізуються 

15 Для проведення 

стерилізаційної 

обробки в перукарні 

використовуються 

стерилізатори, що 

мають сертифікат 

відповідності і 

дозволені до 

застосування 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7.3 

розділу 7 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

  Міністерством охорони 

здоров’я України, 

працюючі за методом 

ультрафіолетової, 

термічної, 

ультразвукової або 

комбінованої 

стерилізації, а також 

засоби, призначені для 

стерилізації 

інструментарію. 

Стерилізація 

проводиться згідно з 

інструкцією по 

використанню 

            

16 Персонал забезпечений 

комплектами 

інструментів для 

почергового їхнього 

знезаражування у 

кількості не менше 2-х 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7.2 

розділу 7 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

17 Прання використаної 

білизни проводиться у 

пральні або у перукарні 

з використанням 

програмованих 

пральних машин 

автоматичного типу з 

наявністю режиму 

прання при температурі 

90 °C в комплексі з 

сушильними машинами 

та обладнанням для 

прасування білизни за 

наявності спеціально 

відведених місць у 

підсобних приміщеннях 

з підведенням холодної 

води та наявністю зливу 

для води. 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 7.21, 7.22 

розділу 7 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 



Дезінфектанти після 

закінчення циклу 

кип’ятіння (згідно 

інструкції) додаються 

18 Для обслуговування 

клієнтів чисті пеньюари, 

одноразові комірці чи 

серветки, одноразові 

ватні тампони, щітки 

або пензлі для 

вилучення 

відстриженого волосся з 

шиї та обличчя наявні. 

Пензлі, щітки 

дезінфікують, 

механічно очищують та 

стерилізують, 

використовуючи при 

цьому устаткування, 

деззасоби і методи, що 

мають позитивний 

висновок державної 

санітарно-гігієнічної 

експертизи 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 7.11, 

7.16 

розділу 7 

ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

19 Загальне мікробне 

забруднення повітря 

приміщень перукарні 

не вище 4000 

колоній/м3 бактерій, 50 

колоній/м3 

представників 

гемолітичної кокової 

мікрофлори. В змивах 

з робочих поверхонь 

обладнання, одягу та 

рук персоналу бактерій 

групи кишкової 

палички не виявлено 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 8.6 розділу 

8 ДСанПіН 

2.2.2.022-99 

__________ 

  * Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку 

шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання 

якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 - 

питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта 

господарювання. 

** НР - не розглядалося. 

ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань 

щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

№ 

з/п 

Нормативно-правовий акт Дата і номер 

державної 

реєстрації 

нормативно-

правового акту 

найменування дата і номер 



у Мін’юсті 

1 Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» (ЗУ № 

4004-XII) 

24 лютого 1994 року 

№ 4004-XII 

  

2 Перелік професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов’язковим 

профілактичним медичним оглядам, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів 

(Перелік, затверджений ПКМУ № 559) 

23 травня 2001 року 

№ 559 

  

3 Державні санітарні правила та норми для 

перукарень різних типів, затверджені постановою 

першого заступника Головного державного 

санітарного лікаря України (ДСанПіН 2.2.2.022–

99) 

25 березня 1999 року 

№ 22 

  

4 Державні санітарні норми та правила утримання 

територій населених місць, затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 

(ДСанПіН № 145) 

17 березня 2011 року 

№ 145 

05 квітня 2011 року 

№ 457/19195 

 

Додаток 5 

до Акта, складеного за результатами 

проведення планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері санітарного 

та епідемічного благополуччя 

ПЕРЕЛІК 

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства 

у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 

на радіотехнічному об’єкті (РТО) 

№ 

з/п 

Питання щодо 

дотримання суб’єктом 

господарювання вимог 

законодавства 

Ступінь 

ризику 

суб’єкта 

господа-

рювання 

Позиція суб’єкта 

господарювання 

щодо негативного 

впливу вимоги 

законодавства (від 

1 до 4 балів)* 

Відповіді на 

питання 

Нормативне 

обґрунтування 

так ні НР**   

І. Вимоги до розміщення радіотехнічних об’єктів 

і організації їх санітарно-захисних зон і зон обмеження забудови 

1 Радіотехнічний об’єкт 

розміщений (на даху, у 

приміщеннях 

житлової, громадської 

та іншої будівлі) з 

дотриманням гранично 

допустимих рівнів 

електромагнітних 

полів для населення 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Підпункт 1.4.2 

пункту 1.4, 

пункт 1.3 

розділу 1 ДСП 

239-96 



2 На території 

майданчика (технічної 

території) 

радіотехнічного 

об’єкта житлові та 

громадські будинки 

відсутні 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Підпункт 1.4.3 

пункту 1.4, 

розділу 1 ДСП 

239-96 

3 Санітарно-захисну 

зону визначено 

відповідно до вимог 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Підпункт 1.4.5 

пункту 1.4 

розділу 1 ДСП 

239-96 

Абзаци перший, 

другий, 

четвертий 

пункту 5.4 глави 

5 ДСП 173-96 

4 В межах санітарно-

захисної зони 

радіотехнічного 

об’єкта, засоби 

випромінювання яких 

працюють на частотах 

30 МГц, підприємства 

і споруди підвищеної 

пожежної небезпеки, 

які пов’язані з 

використанням 

легкозаймистих рідин 

або газів 

(бензосховища, 

газосховища, гаражі, 

бензо- і газозаправні 

станції і т.п.) не 

розміщені 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

підпункту 1.4.6 

пункту 1.4 

розділу 1 ДСП 

239-96 

5 Розміри санітарно-

захисної зони і зон 

обмеження забудови 

радіотехнічного 

об’єкту на стадії 

проектування 

розрахунковими 

методами, 

затвердженими або 

погодженими МОЗ, в 

залежності від його 

складу і призначення, 

потужності, робочої 

частоти, типу і висоти 

установки антен 

над рівнем землі, 

рельєфу місцевості, 

поверховості і 

планувального 

рішення існуючої 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 8.52 глави 

8 ДСП 173-96 



забудови визначені. 

Результати розрахунку 

після введення в 

експлуатацію 

передавального 

радіооб’єкта 

інструментальними 

вимірами перевірені 

6 Санітарно-захисна 

зона і зона обмеження 

забудови встановлені у 

напрямку 

випромінювання 

електромагнітної 

енергії, з урахуванням 

бокових і задніх 

пелюсток діаграми 

спрямованості антен 

для передавальних 

радіостанцій, 

обладнаних антенами 

спрямованої дії, а 

також для 

радіолокаційних 

станцій, антени яких 

сканують у 

визначеному секторі 

або фіксовані в одному 

напрямку 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Підпункт 1.4.10 

пункту 1.4 

розділу 1 ДСП 

239-96 

7 Для передавальних 

радіо-, телевізійних і 

радіолокаційних 

станцій, антени яких 

випромінюють 

електромагнітну 

енергію під 

визначеним кутом до 

горизонту і рівень 

електромагнітних 

полів змінюється в 

залежності від висоти, 

зона обмеження 

забудови встановлена 

диференційовано по 

вертикалі в межах 

висоти житлової 

забудови 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Підпункт 1.4.11 

пункту 1.4 

розділу 1 ДСП 

239-96 

ІІ. Розміщення будинків і споруд в зоні обмеження забудови 

1 Використання 

території зони 

обмеження забудови 

для розміщення 

забудови різного 

функціонального 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

підпункту 1.5.1 

пункту 1.5 

розділу 1 ДСП 

239-96 



призначення 

здійснюється з 

дотриманням в місцях 

перебування населення 

граничнодопустимих 

рівнів відповідно до 

вимог 

ДСП 239-96 

2 В існуючій чи 

проектованій забудові 

вжиті захисні заходи, 

які забезпечують 

зниження рівня 

електромагнітних 

полів до нормативних 

значень з урахуванням 

можливих 

перевипромінювань 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

підпункту 1.5.1 

пункту 1.5 

розділу 1 ДСП 

239-96 

3 У зоні обмеження 

забудови будівлі 

лікувально-

профілактичних 

установ 

зі стаціонарами, 

оздоровчих, дитячих 

дошкільних і шкільних 

закладів, будинків 

інвалідів і престарілих 

розміщені на ділянках 

території, 

де створюється 

радіотінь 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Підпункт 1.5.2 

пункту 1.5 

розділу 1 ДСП 

239-96 

ІІІ. Рівні електромагнітних полів в навколишньому середовищі 

1 Розрахунок рівнів 

електромагнітних полів 

проведено в межах, які 

охоплюють висоти 

існуючої і проектованої 

забудови 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Підпункт 1.6.2 

пункту 1.6 

розділу 1 ДСП 

239-96 

2 При наявності кількох 

джерел 

випромінювання, в тому 

числі тих, що працюють 

в різних радіочастотних 

діапазонах, рівень 

електромагнітних полів, 

створюваний всіма 

джерелами на межі 

санітарно-захисної 

зони, на території, 

призначеній для 

забудови, нормативним 

значенням відповідає 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Підпункт 1.6.3 

пункту 1.6 

розділу 1 ДСП 

239-96 



3 Розрахунок меж 

санітарно-захисної зони 

та зони обмеження 

забудови проведено на 

підставі таких вихідних 

даних на кожен 

радіотехнічний об’єкт: 

найменування; адреса; 

ситуаційний план з 

позначенням меж 

санітарно-захисної зони 

і зони обмеження 

забудови; потужність 

кожного передавача і їх 

кількість; місце 

розміщення антен і 

напрямки їх 

випромінювання; тип 

кожної антени; 

коефіцієнт підсилення 

антени; висота 

розташування фазового 

центра кожної антени; 

кут напрямку 

максимального 

випромінювання кожної 

антени (нижнього 

променя); робочі 

частоти (діапазон 

частот); тип модуляції; 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Підпункт 1.6.1 

пункту 1.6 

розділу 1 ДСП 

239-96 

  коефіцієнт втрат в 

антенно-фідерному 

тракті на передачу; 

діаграми спрямованості 

антен в горизонтальній 

та вертикальній 

площинах; час і режим 

роботи на 

випромінювання; 

матеріали розрахунків 

розподілу рівнів 

електромагнітних полів 

на території, яка 

прилягає до 

радіотехнічного об’єкту 

            

4 Власник 

радіотехнічного об’єкту 

дотримання гранично 

допустимих рівнів 

електромагнітних полів 

забезпечив. За 

результатами 

вимірювань Протокол 

досліджень 

електромагнітного поля 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзаци перший, 

другий 

підпункту 1.6.5 

пункту 1.6 

розділу 1 ДСП 

239-96 



складений 

                  

__________ 

  * Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку 

шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання 

якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 - 

питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта 

господарювання 

** НР - не розглядалося. 

ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань 

щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

№ 

з/п 

Нормативно-правовий акт Дата і номер 

державної реєстрації 

нормативно-

правового акту 

у Мін’юсті 

найменування Дата і номер 

1 Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів, затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України (ДСП 173-

96) 

19 червня 1996 

року № 173 

24 липня 1996 року 

№ 379/1404 

2 Державні санітарні норми і правила захисту 

населення від впливу електромагнітних 

випромінювань, затверджені наказом Міністерства 

охорони здоров’я України (ДСП 239-96) 

01 серпня 1996 

року № 239 

29 серпня 1996 року 

№ 488/1513 

  

Додаток 6 

до Акта, складеного за результатами проведення 

планового (позапланового) заходу 

державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері санітарного 

та епідемічного благополуччя населення 

ПЕРЕЛІК 

 питань до акта, складеного за результатами проведення 

 планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) 

 щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства 

 у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 

 у закладі загальної середньої освіти 

  

№ 

з/п 

Питання щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог 

законодавства 

Ступінь 

ризику 

суб’єкта 

господа-

рювання 

Позиція 

суб’єкта 

господарювання 

щодо 

негативного 

впливу вимоги 

законодавства 

(від 1 

до 4 балів)* 

Відповіді на 

питання 

Нормативне 

обґрунтування 

так ні НР**   

                



І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1 При використанні нових технологій, 

проектуванні, розміщенні, 

будівництві, реконструкції та 

технічному переобладнанні об’єкту 

вимоги санітарного законодавства 

дотримані: матеріали використання, 

яких може завдати шкоди здоров’ю 

людей пройшли державну санітарно-

епідеміологічну експертизу 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частина перша 

статті 15, 

абзац шостий 

статті 11 ЗУ 

№ 4004-XII 

2 Територія, будівлі, приміщення, 

обладнання 

державного/комунального закладу 

підприємствам, установам, 

організаціям іншим юридичним та 

фізичним особам для використання 

не за освітнім призначенням, крім 

випадків передбачених 

законодавством, в оренду не здані 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 11 

розділу І 

Санітарного 

регламенту 

ІІ. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ НОРМИ ВЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

1 На території закладу заборонені 

колючі дерева, кущі, рослини з 

отруйними властивостями, а також 

гриби, відсутні 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 3 розділу 

ІІ, додаток 1 

Санітарного 

регламенту 

2 Територія закладу огороджена Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 3 розділу 

ІІ Санітарного 

регламенту 

3 Санітарне очищення території 

закладу здійснюється відповідно до 

вимог Державних санітарних норм 

та правил утримання територій 

населених місць, затверджених 

наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 17 березня 

2011 року № 145, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 05 

квітня 2011 року за № 457/19195 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 4 розділу 

ІІ Санітарного 

регламенту, 

пункт 2.2 

розділу ІІ наказу 

МОЗ № 145 

4 Територія благоустроєна. Своєчасне 

очищення від сухого листя й трави, 

косіння трави, обрізання гілок дерев 

та кущів, що затіняють вікна 

навчальних приміщень, очищення 

пішохідних доріжок, заїздів, 

майданчиків, дахів будівель від снігу 

та криги проведено 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац третій 

пункту 4 розділу 

ІІ Санітарного 

регламенту 

5 Сухе листя на території закладу не 

спалюється та не закопується 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац третій 

пункту 4 розділу 

ІІ Санітарного 

регламенту 

6 З метою попередження зсуву снігу 

або падіння бурульок, за відсутності 

Високий 

Середній 

        Абзац п’ятий 

пункту 4 розділу 



дітей, інших учасників освітнього 

процесу та відвідувачів, з даху 

будівлі сніг згребено, бурульки 

збито. За неможливості термінової 

ліквідації загрози небезпечні місця 

огороджені та вжиті заходи щодо 

недопущення до них дітей, а також 

інших осіб (крім тих, що 

ліквідуватимуть відповідні загрози) 

Незначний ІІ Санітарного 

регламенту 

7 На території закладу накопичення 

снігу та криги на пішохідних 

доріжках, заїздах, майданчиках 

відсутнє 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац шостий 

пункту 4 розділу 

ІІ Санітарного 

регламенту 

8 Бездомні тварини на території 

закладу відсутні 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац сьомий 

пункту 4 розділу 

ІІ Санітарного 

регламенту 

ІІІ. ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ 

1 Будівля закладу оптимальні умови 

для організації освітнього процесу 

забезпечує 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 1 розділу 

ІІІ Санітарного 

регламенту 

2 Кількість учнів (крім тих, які 

здобувають освіту за дистанційною 

формою, а також будь-якою з 

індивідуальних форм) не перевищує 

його проектну місткість 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 1 розділу 

ІІІ Санітарного 

регламенту 

3 Ґанок будівлі закладу має безпечне 

неслизьке покриття з рельєфним 

маркуванням, огородження і зручні 

поручні вздовж сходів та забезпечує 

умови доступності будівлі 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 2 розділу 

ІІІ Санітарного 

регламенту 

4 Стіни та стеля усіх приміщень 

закладу без щілин, тріщин, 

деформацій, ознак ураження 

грибком 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 3 розділу 

ІІІ Санітарного 

регламенту 

5 Підлога усіх приміщень має 

стійкість до застосування 

дезінфекційних засобів, є 

вологостійкою та не слизькою, не 

має щілин, дефектів, механічних 

пошкоджень, в санітарних вузлах та 

умивальних кімнатах вистлана 

неслизькою керамічною або 

мозаїчною шліфованою плиткою 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 4 розділу 

ІІІ Санітарного 

регламенту 

6 При використанні бездротового 

підключення до мережі Інтернет, 

Wi-Fi роутери розміщені на висоті 

не менше 2 метрів від підлоги з 

можливістю їх виключення у 

позанавчальний час 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7 розділу 

ІІІ Санітарного 

регламенту 

7 Електромагнітне випромінювання в Високий         Пункт 8 розділу 



усіх приміщеннях не перевищує 

гранично допустимі рівні відповідно 

до Державних санітарних норм і 

правил захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань, 

затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 01 

серпня 1996 року № 239, 

зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 29 серпня 1996 року 

за № 488/1513 

Середній 

Незначний 

ІІІ Санітарного 

регламенту 

8 Будь-які види ремонтних робіт у 

присутності учнів не проводяться. 

Термін проведення ремонтних робіт 

встановлюється із урахуванням часу 

на видалення остаточної кількості 

токсичних речовин, що входять до 

складу будівельних та (або) 

оздоблювальних матеріалів 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 6 розділу 

ІІІ Санітарного 

регламенту 

9 У кожному навчальному приміщенні 

передбачено 2-3 розміри відповідно 

промаркованих меблів з перевагою 

одного із них, відповідно до додатку 

2 до Санітарного регламенту 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 11 

розділу ІІІ, 

додаток 2 

Санітарного 

регламенту 

10 Навчальні меблі без гострих кутів, 

сколів тощо. Пошкоджені та зношені 

меблі своєчасно замінюють. 

Поверхня навчальних меблів є 

стійкою до дії мийних та 

дезінфекційних засобів 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 12 

розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

11 Класні (аудиторні) дошки (з 

використанням крейди) є матовими 

та виготовлені з матеріалів, що 

мають високу адгезію, 

з матеріалів, які використовуються 

для письма, добре очищуються 

вологою губкою, є зносостійкими, 

мають лотки для затримання 

крейдяного пилу, зберігання крейди, 

тримач для креслярського приладдя. 

При використанні інтерактивної 

дошки і проекційного екрану 

забезпечено її рівномірне освітлення 

та відсутність світлових плям 

підвищеної яскравості 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 14, пункт 

15 розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

12 Навчальні приміщення для учнів 1–4 

класів розміщені окремо від 

навчальних приміщень учнів 5–

11(12) класів 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 16 

розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

13 Навчальні майстерні ізольовані від 

інших навчальних приміщень (в 

Високий 

Середній 

        Абзац перший 

пункту 18 



окремих блоках, секціях або в 

окремих будівлях з гардеробом і 

санітарним вузлом) та розміщені на 

першому поверсі 

Незначний розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

14 Навчальні приміщення, призначені 

для роботи з персональними 

комп’ютерами мають природне та 

штучне освітлення. Штучне 

освітлення у приміщеннях 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 20 

розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

  здійснюється системою загального 

освітлення. Норми освітленості на 

робочих місцях відповідають 

вимогам: на екрані - не менш 200 лк; 

на клавіатурі, робочому столі учня - 

не менш 400 лк відповідають. Рівень 

освітленості на робочому місці та на 

екрані персонального комп’ютера не 

перевищує 600 лк 

            

15 У закладі як відеомонітори (екрани) 

пристрої, сконструйовані на 

телевізійних електронно-променевих 

трубках не використовуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 23 

розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

16 Басейн розташований у окремому 

блоці, внутрішня поверхня дна та 

стін ванни басейну є гладкою, не 

слизькою. По периметру ванни 

басейну обхідна доріжка наявна. 

Ванна басейну заповнена питною 

водою, що відповідає чинним 

вимогам до питної води. 

Температура води у ванні на рівні 

26-27 °C, а температура повітря в 

залі з ванною - на 1-2 °C вищою 

від температури води, підтримується 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзаци перший 

- третій пункту 

29 розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

17 Засновник закладу проведення 

лабораторного контролю якості води 

у чаші басейну та дослідження 

атмосферного повітря не рідше 

одного разу на місяць забезпечує, 

якість води в басейні за 

органолептичними, санітарно-

хімічними, мікробіологічними 

показниками, концентрація вільного 

хлору в повітрі (в зоні дихання 

плавців) визначеним вимогам 

відповідає 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзаци восьмий 

- одинадцятий 

пункту 29 

розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

18 Для зберігання прибирального 

інвентарю та приготування 

дезінфекційних розчинів, окремі 

приміщення, недоступні для учнів і 

сторонніх відвідувачів передбачені. 

Приміщення обладнані ефективною 

системою вентиляції 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 30 

розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 



19 Інвентар промаркований, для 

прибирання санітарних вузлів 

окремий інвентар та засоби 

прибирання, які зберігаються 

окремо, виділено 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 30 

розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

20 У закладі внутрішні санітарні вузли з 

підведенням до умивальників 

холодної та гарячої проточної води з 

облаштуванням диспенсерів з 

паперовими рушниками (або 

електрорушників) та рідкого мила 

передбачено 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 31 

розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

21 В туалетних кабінах на відстані 0,1 м 

від підлоги непрозорі двері висотою 

не менше 1,5 м із замком, що 

замикається з середини встановлені. 

Кабіни одна від іншої непрозорими 

стінками висотою не менше 1,75 м 

на відстані 0,1 м від підлоги 

відгороджені 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

пункту 31 

розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

22 Санітарні вузли диспенсерами з 

туалетним папером оснащені 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац четвертий 

пункту 31 

розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

23 Санітарні вузли після кожної 

перерви і щоденно в кінці робочого 

дня з використанням дезінфекційних 

засобів, які зареєстровані відповідно 

до вимог Порядку державної 

реєстрації (перереєстрації) 

дезінфекційних засобів, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 липня 2006 

року № 908 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 14 

березня 2018 року № 178) 

прибираються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац восьмий 

пункту 31 

розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

24 В закладі санітарний (санітарні) 

вузол (вузли) для педагогічних 

працівників, інших (крім учнів) 

учасників освітнього процесу 

передбачено 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац сьомий 

пункту 31 

розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

IV. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

1 Заклад централізовану або 

автономну систему 

теплопостачання, яка забезпечує 

оптимальні показники мікроклімату 

має 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 1 розділу 

IV Санітарного 

регламенту 

2 В коридорах одноповерхових 

приміщень закладів освіти пічне 

опалення відповідно до вимог 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

пункту 1 розділу 

IV Санітарного 



обладнано регламенту 

3 Вода, що постачається у заклад 

вимогам Державних санітарних 

норм та правил «Гігієнічні вимоги 

до води питної, призначеної для 

споживання людиною» 

(далі - ДСанПіН 2.2.4-171-10), 

затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 12 

травня 2010 року № 400, 

зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 01 липня 2010 року 

за № 452/17747 відповідає 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 2 розділу 

IV Санітарного 

регламенту, 

пункт 3.1 

розділу 3 

ДСанПіН 2.2.4-

171-10 

4 Заклад інженерними мережами 

господарсько-питного 

водопостачання, мережами 

каналізації, водостоку, опалення, 

вентиляції обладнаний. Гарячою 

проточною водою впродовж усього 

року забезпечений 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

пункту 2 розділу 

IV Санітарного 

регламенту 

5 За відсутності в населеному пункті 

централізованих мереж водопроводу 

і каналізації для закладу 

передбачено водопостачання від 

артезіанської свердловини з подачею 

води до приміщень та обладнання 

внутрішньої каналізаційної мережі з 

відведенням стоків на локальні 

очисні споруди або 

використовуються громадські 

свердловини, колодязі, каптажі для 

подачі води в мережу господарсько-

питного водопостачання закладу 

освіти, розташованому у сільському 

населеному пункті 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзаци третій- 

четвертий 

пункту 2 розділу 

IV Санітарного 

регламенту 

6 У разі облаштування у закладі освіти 

системи водопостачання від 

громадських свердловин, колодязів, 

каптажів для подачі води 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац п’ятий 

пункту 2 розділу 

IV 

  в мережу господарсько-питного 

водопостачання закладу з метою 

приведення питної води до вимог 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 засновником 

забезпечене встановлення 

індивідуальної (колективної) 

установки (пристрою) доочищення 

питної води та проведення 

лабораторного контролю 

безпечності та якості питної води з 

періодичністю відповідно до вимог 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 

          Санітарного 

регламенту, 

пункт 3.1 

розділу 3, розділ 

5 ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

7 Вода в питних фонтанчиках 

відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-

Високий 

Середній 

    Абзац десятий 

пункту 2 



171-10 Незначний розділу IV 

Санітарного 

регламенту 

8 Фасована негазована вода 

промислового виробництва, а також 

вода з установок із дозованим 

розливом негазованої фасованої 

питної води вимогам ДСанПіН 2.2.4-

171-10, що підтверджується 

виробником відповідає. Заміна 

ємності в установках із дозованим 

розливом негазованої фасованої 

води здійснюється не рідше одного 

разу на 2 тижні 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзаци 

дванадцятий, 

тринадцятий 

пункту 2 розділу 

IV Санітарного 

регламенту 

9 Засновник закладу забезпечує 

організацію лабораторного 

контролю показників мікроклімату 

(не менше 6 вимірювань) та 

концентрації CO2, CO, не рідше двох 

разів на рік. Після проведених 

ремонтних та/або будівельних робіт, 

встановленні нових меблів перед 

початком навчального процесу 

лабораторні вимірювання 

концентрацій формальдегіду та 

інших хімічних речовин (в 

залежності від будівельних, 

оздоблювальних матеріалів, меблів 

тощо, які використані) проведені, 

концентрація в повітрі CO2 не 

перевищує - 0,07 %, CO - не більше 

5,0 мг/м3, формальдегіду - не більше 

0,01 мг/м3 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5 розділу 

IV Санітарного 

регламенту 

10 У приміщеннях закладу відносна 

вологість повітря 40-60 %; 

температура повітря в класних 

кімнатах 17-20 °C, в майстернях по 

обробці металу і дерева 16-18 °C, в 

спортивному залі 15-17 °C, в 

роздягальнях при спортивному залі 

19-23 °C, в актовому залі 17-20 °C, в 

бібліотеці 16-18 °C, в медичних 

кабінетах 21-23 °C, в рекреаціях 16-

18 °C, в спальних приміщеннях 18-

20 °С; у вестибюлі, гардеробі 16-19 

°C; в санітарних вузлах 17-21 °C; в 

душових не нижче 25 °C 

дотримується 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7 розділу 

IV Санітарного 

регламенту 

11 Усі приміщення та обладнання 

закладу щоденному вологому 

прибиранню, у тому числі: 

підвіконня, підлога, опалювальні 

прилади (або захисні решітки), 

меблі, класні дошки піддаються. 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 9 розділу 

IV Санітарного 

регламенту 



Вологе прибирання навчальних та 

навчально-виробничих приміщень 

проводиться після закінчення 

останнього навчального заняття, або 

після кожної навчальної зміни (у разі 

організації в закладі освіти змінного 

навчання), спортивних залів - після 

кожного навчального заняття та 

після закінчення навчальних занять 

та занять секцій 

12 Розташування та орієнтація 

основних функціональних 

приміщень закладу забезпечує 

безперервну тригодинну тривалість 

інсоляції на добу 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац третій 

пункту 4.6 

наказу МОЗ № 

173 

13 Засновник закладу організацію 

лабораторного контролю рівня 

освітленості у приміщеннях не 

рідше двох разів на рік (не менше 4 

точок у 3-5 приміщеннях), один з 

яких проводиться в листопаді чи 

грудні забезпечує 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 16 

розділу IV 

Санітарного 

регламенту 

14 Рівні загального штучного 

освітлення у приміщеннях закладу 

вимогам санітарних норм і правил 

відповідають 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Додаток 4 до 

Санітарного 

регламенту 

15 Допустимі рівні звуку та звукових 

тисків у приміщеннях закладу освіти 

та на прилеглій території 

відповідають вимогам Державних 

санітарних норм допустимих рівнів 

шуму в приміщеннях житлових та 

громадських будинків і на території 

житлової забудови, затверджених 

наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 22 лютого 2019 

року № 463, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 20 

березня 2019 року за № 281/33252 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 17 

розділу IV, 

Додаток 5 до 

Санітарного 

регламенту, 

додатки 1, 2 до 

наказу МОЗ № 

463 

16 Значення вібрації на прилеглій до 

закладу території забезпечують 

допустимі рівні вібрації в його 

приміщеннях 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 18 

розділу IV, 

Додаток 6 до 

Санітарного 

регламенту 

17 Засновник (засновники) закладу 

проведення вимірювань 

концентрації радону-222 у повітрі 

приміщень першого поверху 

будівель в новозбудованих 

будівлях, що вводяться в 

експлуатацію та після проведення 

робіт з реконструкції приміщень 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Абзац другий 

пункту 19 

розділу IV 

Санітарного 

регламенту 



забезпечує 

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

1 Гігієнічні правила складання 

розкладу навчальних занять та 

розподілу навчального навантаження 

протягом тижня дотримані, 

допустима сумарна кількість годин 

(навчальних занять) тижневого 

навантаження учнів встановленим 

вимогам відповідає 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац третій 

пункту 1 розділу 

V, Додатки 7, 8 

до Санітарного 

регламенту 

2 У державному/комунальному 

закладі освіти послідовність 

проведення навчальних занять 

забезпечена, наявність тривалих 

перерв (більше ніж 30 хвилин) між 

навчальними заняттями не 

встановлена 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац п’ятий 

пункту 1 розділу 

V Санітарного 

регламенту 

3 Безперервна навчальна діяльність 

учнів (тривалість навчальних 

занять): у 1-му класі - 35 хв., 2-4-х 

класах - 40 хв., 5-11(12) класах - 45 

хв не перевищує 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 2 розділу 

V Санітарного 

регламенту 

VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХАРЧУВАННЯ 

1 Набір виробничих приміщень, 

технологічного обладнання та його 

розміщення вимогам санітарного 

законодавства відповідають 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 1 розділу 

VІ Санітарного 

регламенту 

2 Для дотримання правил особистої 

гігієни учнями в приміщенні їдальні, 

буфету або перед ним умивальники 

із розрахунку один на 40 місць 

обладнані. Поряд з умивальниками 

диспенсери з рідким милом та 

паперовими рушниками 

(або електрорушники) встановлені 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 2 розділу 

VІ Санітарного 

регламенту 

3 Обідні столи щодня гарячою водою 

з кальцинованою содою та милом 

або іншими миючими засобами, 

дозволеними до використання 

відповідно до законодавства, 

миються, а після кожного прийому 

їжі протираються вологими і 

чистими серветками 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 4 розділу 

VІ Санітарного 

регламенту 

4 Пощерблений, емальований, 

алюмінієвий столовий посуд і 

пластмасовий столовий посуд 

багаторазового використання не 

застосовується 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5 розділу 

VІ Санітарного 

регламенту 

5 Засновник (засновники), керівник 

закладу освіти та суб’єкти 

господарської діяльності, які 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Абзац перший 

пункту 8 

розділу VI 



надають послуги з харчування учнів 

безпечною, якісною, повноцінною 

та корисною їжею відповідно до 

норм та Порядку організації 

харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 березня 2021 року № 

305 забезпечують 

Санітарного 

регламенту, 

Норми та 

Порядок, 

затверджені 

ПКМУ № 305 

6 Харчування у закладах 

спеціалізованої освіти спортивного 

профілю із специфічними умовами 

навчання організовано відповідно 

до норм та Порядку організації 

харчування у закладах 

спеціалізованої освіти спортивного 

профілю із специфічними умовами 

навчання для учнів (студентів), які 

здобувають спортивну освіту, 

затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 серпня 

2021 року № 823 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Абзац другий 

пункту 8 

розділу VI 

Санітарного 

регламенту, 

Норми та 

Порядок, 

затверджені 

ПКМУ № 823 

7 Керівник закладу освіти та 

медичний працівник (за його 

відсутності - особа (особи), які 

визначені наказом керівника закладу 

освіти відповідальними за 

організацію харчування в закладі) 

здійснюють щоденний контроль за 

якістю продуктів, що надходять до 

закладу освіти, умовами їх 

зберігання, дотриманням термінів 

реалізації і технології виготовлення 

страв, дотриманням санітарно-

протиепідемічного режиму в їдальні 

(харчоблоці), буфеті, фактичним 

виконанням меню за меню-

розкладом, що містять кількісні дані 

про рецептуру страв 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 9 розділу 

VІ Санітарного 

регламенту 

8 Приготування та реалізація харчової 

продукції здійснюється у 

відповідності до загальних вимог до 

організації харчування дітей в 

закладах освіти 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 10 

розділу VІ, 

Додаток 9 до 

Санітарного 

регламенту 

9 Харчові продукти, які заборонено 

реалізовувати у шкільних буфетах та 

у торгівельних апаратах, розміщених 

у закладах освіти не реалізуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 10 

розділу VІ, 

Додаток 10 до 

Санітарного 

регламенту 

10 У закладі освіти умови для 

забезпечення харчування учнів з 

особливими дієтичними потребами, 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 11 

розділу VІ, 

Додаток 11 до 



у тому числі з непереносимістю 

глютену та лактози організовано. 

Вимоги до організації харчування 

учнів з особливими дієтичними 

потребами дотримані 

Санітарного 

регламенту 

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ 

ГІГІЄНІЧНИХ НАВИЧОК ТА ЗАСАД ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

1 Заклад освіти укомплектований 

середнім медичним працівником або 

укладений договір з закладом 

охорони здоров’я чи фізичними 

особами-підприємцями, які 

провадять господарську діяльність з 

медичної практики (сестринська 

справа, педіатрія, сімейна медицина) 

про медичне обслуговування учнів 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 1,2 

розділу VІІ 

Санітарного 

регламенту 

2 Періодичні огляди на педикульоз 

медперсоналом із залученням 

вчителів здійснюються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5 розділу 

VІІ Санітарного 

регламенту, 

підпункт 4 

пункту 5 розділу 

3 Інструкції, 

затвердженої 

наказом № 38 

3 Санітарно-дезінфекційний режим у 

закладі у період карантину 

відповідає встановленим вимогам 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7 розділу 

VІІ, Додаток 12 

до Санітарного 

регламенту 

VIIІ. ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ ТА ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ 

 ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ, ІНШИХ ОСІБ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

ХАРЧУВАННЯ 

1 Працівники їдальні (харчоблоку), 

буфету санітарним (халати, фартухи 

з тканини для отримання та видачі 

їжі, хустки, ковпаки, фартух з 

полімерних матеріалів для миття 

посуду) і спеціальним одягом 

(халати темного кольору, гумові 

рукавички, гумове взуття) 

забезпечені, зберігання його 

впорядковане. Необхідні умови для 

дотримання правил особистої гігієни 

персоналом витримані 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзаци перший 

та четвертий 

пункту 1 розділу 

VІІІ Санітарного 

регламенту 

2 Спеціальний одяг для прибирання 

приміщень і санітарних вузлів 

промаркований, використовується за 

призначенням і зберігається окремо 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

пункту 1 розділу 

VІІІ Санітарного 

регламенту 

3 До роботи в їдальні (харчоблоці), 

буфеті, особи з ознаками 

інфекційних захворювань, 

гнійничковими ураженнями шкіри 

та/або з будь-якими іншими 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 2 розділу 

VІІІ Санітарного 

регламенту 



гострими проявами порушення 

стану здоров’я не допущені 

4 Попередній та періодичні 

профілактичні медичні огляди 

працівників організовані та 

проводяться відповідно до вимог 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 6 Правил 

затверджених 

наказом № 280 

                        

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань 

щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

№ 

з/п 

Нормативно-правовий акт Дата і номер 

державної реєстрації 

нормативно-

правового акта у 

Мін’юсті 

найменування дата і номер 

1 Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» (ЗУ № 

4004-XII) 

24 лютого 1994 року 

№ 4004-XII 

  

2 Норми харчування у закладах освіти та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку та 

Порядок організації харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку, затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України (Норми харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку та Порядок, 

затверджені ПКМУ № 305) 

24 березня 2021 

року № 305 

 

3 Норми харчування у закладах спеціалізованої 

освіти спортивного профілю із специфічними 

умовами навчання для учнів (студентів), які 

здобувають спортивну освіту та Порядок 

організації харчування у закладах 

спеціалізованої освіти спортивного профілю із 

специфічними умовами навчання для учнів 

(студентів), які здобувають спортивну освіту, 

затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України (Норми харчування у закладах 

спеціалізованої освіти спортивного профілю із 

специфічними умовами навчання для учнів 

(студентів), які здобувають спортивну освіту та 

Порядок, затверджені ПКМУ № 823) 

11 серпня 2021 року 

№ 823 

 

4 Інструктивно-методичні вказівки щодо 

проведення протипедикульозних заходів, 

затверджені наказом Міністерства охорони 

здоров’я України (Інструкція, затверджена 

наказом № 38) 

28 березня 1994 

року № 38 

  



5 Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів, затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України (наказ 

МОЗ № 173) 

19 червня 1996 року 

№ 173 

24 липня 1996 року за 

№ 379/1404 

6 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною», затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 

(ДСанПіН 2.2.4-171-10) 

12 травня 2010 року 

№ 400 

01 липня 2010 року за 

№ 452/17747 

7 Державні санітарні норми та правила утримання 

територій населених місць, затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 

(наказ МОЗ № 145) 

17 березня 2011 

року № 145 

05 квітня 2011 року за 

№ 457/19195 

8 Державні санітарні норми допустимих рівнів 

шуму в приміщеннях житлових та громадських 

будинків і на території житлової забудови, 

затверджені наказом Міністерства охорони 

здоров’я України (наказ МОЗ № 463) 

22 лютого 2019 року 

№ 463 

20 березня 2019 року 

за № 281/33252 

9 Правила проведення обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів працівників 

окремих професій, виробництв і організацій, 

діяльність яких пов’язана з обслуговуванням 

населення і може призвести до поширення 

інфекційних хвороб, затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 

(Правила, затверджені наказом № 280) 

23 липня 2002 року 

№ 280 

08 серпня 2002 року 

за № 639/6927 

{Пункт 10 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 75 від 17.01.2022} 

10 Санітарний регламент для закладів загальної 

середньої освіти, затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 

(Санітарний регламент) 

25 вересня 2020 

року № 2205 

10 листопада 2020 

року за № 1111/35394 

 

Додаток 7 

до Акта, складеного за результатами проведення 

планового (позапланового) заходу 

державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері санітарного 

та епідемічного благополуччя населення 

ПЕРЕЛІК 

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства 

у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 

в дитячому закладі оздоровлення/відпочинку (крім наметових) 

Питання щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог 

законодавства 

Ступінь 

ризику 

суб’єкта 

господа-

рювання 

Позиція суб’єкта 

господарювання 

щодо негативного 

впливу вимоги 

законодавства 

Відповіді на 

питання 

Нормативне 

обґрунтування 

так ні НР**   



(від 1 до 4 балів)* 

  I. Загальні питання 

1 Вимоги планів-завдань, 

спрямовані на поліпшення 

матеріально-технічної бази 

табору виконуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 1.4 

розділу 1 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

  II. Питання приймання закладу до роботи 

1 Перевірка готовності табору 

для виїзду дітей у табір 

проведена, відповідний акт (ф 

316/у) складений 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 2.1 

розділу 2 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

2 Зміни табору 

комплектуються одночасно 

дітьми усіх вікових груп, 

тривалість змін становить 21–

26 днів перерва між змінами 

не менше двох днів для 

проведення генерального 

прибирання і санітарної 

обробки дотримується 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 2.3 

розділу 2 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

3 Штатна чисельність 

працівників закладу 

засновником (власником) 

визначена відповідно до 

Типових штатних 

нормативів, затверджених 

наказом № 1254 та з 

урахуванням специфіки, 

обсягів і конкретних умов 

функціонування 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 1.2 

розділу1 

Типових 

штатних 

нормативів, 

затверджених 

наказом 

№ 1254 

4 Профілактичні медичні 

огляди персоналом пройдені, 

особові медичні книжки в 

наявності 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Розділ 12 

Переліку, 

затвердженого 

ПКМУ № 559, 

пункти 6, 10 

Правил, 

затверджених 

наказом МОЗ 

№ 280 

5 Між засновником 

(власником) і організаціями 

(підприємствами), які 

здійснюють харчування 

угоди, за погодженням з 

Держпродспоживслужбою, 

заключені 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 11 

Порядку, 

затвердженого 

наказом 

№ 242/329 

6 Постачальники разом із 

засновником (власником), 

керівником закладу графіки і 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 18 

Порядку, 

затвердженого 



маршрути постачання склали наказом 

№ 242/329 

7 Примірне двотижневе меню з 

Держпродспоживслужбою 

погоджене, в наявності 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 19 

Порядку, 

затвердженого 

наказом № 

242/329 

8 Проведення профілактичних 

дезінфекційних заходів у 

приміщеннях (будівлях) і на 

земельній ділянці табору 

забезпечується, інші заходи з 

метою недопущення 

розмноження гризунів і 

комах у приміщеннях 

(будівлях) і на земельній 

ділянці здійснюються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частина друга 

статті 18 ЗУ 

№ 1645-ІІІ 

  ІІІ. Стан облаштування території 

1 Розмір земельної ділянки з 

розрахунку на 1 дитину, 

відповідає санітарним 

вимогам 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 3.3 

розділу 3 

СанПіН 

5.5.5.23-99 

2 Земельна ділянка 

оздоровчого табору на 

житлову, культурно-

побутову, фізкультурно-

оздоровчу, адміністративно-

господарчу та технічного 

призначення розподілена 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 3.4 

розділу 3 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

3 Приміщення ізолятора, 

обладнаного окремим входом 

і спеціальним під’їздом для 

евакуації хворих дітей, 

майданчиками для ігор і 

прогулянок одужуючих дітей, 

в спеціальну зону виділені 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 3.4 

розділу 3 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

4 Ділянка основної забудови 

табору огородження 

заввишки не менше 0,9 м  

і не менш двох в’їздів 

(основний і господарчий) має 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац перший 

пункту 3.5 

розділу 3 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

5 Для створення сприятливого 

мікроклімату озеленення 60 

% площі основної забудови 

(при розміщенні табору у 

лісному або парковому 

масиві - не менш 50 %) 

забезпечене. Зелені 

насадження розміщені 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 3.6 

розділу 3 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

  рівномірно у кожній із 

функціональних зон. Зелені 

            



насадження (дерева та кущі) 

колючі, з отруйними плодами 

та дрібним насінням, що 

викликають алергію у дітей 

відсутні 

6 Фізкультурно-оздоровча зона 

наявна та відповідає 

санітарним вимогам 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 3.7 

розділу 3 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

7 На ділянці основної забудови 

табору питні фонтанчики - 

один на 100 місць, обладнані 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 3.9 

розділу 3 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

8 На території табору додаткові 

каналізовані вбиральні на 

відстані не менш 50 м від 

житлових будинків та їдальні 

із розрахунку 1 унітаз 

на 75 дітей, обладнані 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 3.9 

розділу 3 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

9 Для збирання сміття 

спеціальні бетоновані 

майданчики, на яких 

встановлюються 

сміттєзбірники (бетоновані, 

оббиті залізом) з щільними 

кришками, виділені 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 3.9 

розділу 3 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

  ІV. Стан дотримання гігієнічних вимог до розміщення будівель 

та приміщень дитячих закладів оздоровлення/відпочинку 

1 Будівля закладу вимогам 

санітарних норм відповідає 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 4.1 

розділу 4 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

2 Набір та площа приміщень 

для проживання відповідають 

санітарним вимогам 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 4.5 

розділу 4 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

3 Обідні зали розраховані на 

одночасне обслуговування 

усіх дітей у одну зміну з 

розрахунку 1,0 кв. м на 1 

місце. Кількість місць у 

обідньому залі не перевищує 

120 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 4.8 

розділу 4 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

  V. Стан дотримання гігієнічних вимог санітарно-технічного благоустрою 

дитячих закладів оздоровлення/відпочинку 

1 Заклад доброякісною питною 

водою у відповідності з 

ДСанПіН 2.2.4–171-10 

забезпечений 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Додатки 1, 2 до 

ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

2 Лабораторні дослідження Високий         Пункт 3.16 



вихідної води проводяться Середній 

Незначний 

розділу ІІІ 

ДСаНПіН 2.2.4-

171-10 

3 Гарячим водопостачанням 

виробничі приміщення 

харчоблоку, пральні, ванни, 

душові, вмивальні, 

ногомийки і кабіни особистої 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5.3 

розділу 5 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

  гігієни дівчаток, а також 

приміщення медичного 

призначення забезпечені 

            

4 Устаткування каналізації у 

житлових корпусах, 

обладнаних санітарними 

вузлами, у їдальні, кухні, у 

приміщеннях культурно-

побутового і медичного 

призначення; у фізкультурно-

оздоровчих і службово-

побутових приміщеннях, 

пральної, душової, а також у 

відокремлених вбиральнях та 

вмивальних, наявне 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5.4 

розділу 5 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

5 При розміщенні табору у 

районі, що не має 

централізованої каналізації, 

устаткування місцевих 

систем видалення та 

очищення стічних вод наявне 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5.4 

розділу 5 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

6 Нормативна кількість 

санітарно-побутових 

приладів дотримана 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5.5 

розділу 5 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

7 Літній обідній зал (закритий), 

виробничі приміщення 

їдальні і централізованої 

кухні, приміщення гуртків, 

душові та вбиральні 

обладнані самостійними 

системами вентиляції 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5.7 

розділу 5 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

8 Всі основні приміщення 

табору природним 

освітленням забезпечені 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 5.8 

розділу 5 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

  VI. Обладнання приміщень дитячого закладу оздоровлення/відпочинку 

1 Поверхні стін, стель 

основних приміщень таборів 

є гладкими, що дозволяє 

проводити їх прибирання 

(миття) та дезінфекцію. 

Кольори фарбування стін і 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 6.1 

розділу 6 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 



стель основних приміщень, 

медичного, 

адміністративного блоку, 

допоміжних приміщень 

(культмасового призначення) 

- світлі. 

Стіни виробничих та 

складських приміщень 

харчоблоку облицьовані або 

пофарбовані на висоту 1,0 м 

(коридорів - на висоту 1,5 м) 

вологостійкими матеріалами, 

що дозволяють систематичну 

очистку та вологу обробку з 

використанням деззасобів 

2 Двоярусні ліжка не 

використовуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

пункту 6.2 

розділу 6 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

  VII. Утримання ділянки, приміщень та обладнання 

1 Прибирання території 

відповідає вимогам 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7.6 

розділу 7 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

2 Правил прибирання 

вбиралень, душових, 

пральних, кімнат особистої 

гігієни дотримуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7.2 

розділу 7 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

3 Всі приміщення їдальні 

щодня ретельно 

прибираються (підмітання 

вологим способом та миття 

підлог, обмітання павутиння, 

видалення пилу, протирання 

меблів, радіаторів, підвіконь) 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7.4 

розділу 7 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

4 Прибирання виробничих 

приміщень, миття 

обладнання та інвентаря, а 

також вбирання обідніх залів 

після кожного прийому їжі 

проводиться 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7.4 

розділу 7 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

5 Інвентар для прибирання 

(тази, відра, щітки, ганчірки) 

промаркований, закріплений 

за окремими приміщеннями 

(спальні, кухня, їдальня, 

ізолятор, санвузол тощо) і 

зберігається чистим - окремо 

у спеціальних нішах 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 7.5 

розділу 7 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

  VIII. Організація харчування 



1 Харчоблок табору має 

повний набір обробних цехів 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

пункту 8.1 

розділу 8 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

2 Санітарні вимоги щодо 

зберігання продуктів 

харчування дотримуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 8.3 

розділу 8 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

3 Умови транспортування 

харчових продуктів 

дотримуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 8.2 

розділу 8 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

4 Бракераж сирих продуктів 

проводиться 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 16 

Порядку, 

затвердженого 

наказом 

№ 242/329 

5 Режим харчування, 

калорійність та норми 

вживання білків, жирів, 

вуглеводів дотримуються 

відповідно до вимог Норм, 

затверджених ПКМУ № 1591 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 8.4 

розділу 8 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99, 

Норми, 

затверджені 

ПКМУ 

№ 1591 

6 Складання щоденних меню-

розкладів, меню 

Високий 

Середній 

        Пункт 23 

Порядку, 

затвердженого 

  здійснюється медичним 

працівником, завідувачем 

виробництва харчоблоку, 

їдальні оздоровчого закладу 

на підставі примірних 

двотижневих меню, 

підписане керівником 

закладу. Меню-розклад 

складене єдиним для всіх 

дітей закладу, але з різним 

виходом страв за віковими 

групами, наведеними в 

нормах харчування. 

Щоденний меню-розклад 

ураховує норми харчування, 

наявні продукти та 

продовольчу сировину 

Незначний         наказом 

№ 242/329 

7 Видача готової продукції 

здійснюється тільки після 

контрольних проб членами 

бракеражної комісії, оцінка 

якості блюд проводиться за 

органолептичними 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 8.11 

розділу 8 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 



показниками (пробу знімають 

безпосередньо з ємкостей, в 

яких виготовляється їжа) 

8 У бракеражному журналі 

готових блюд закладання 

основних продуктів, зняття 

проби і дозвіл на видачу 

відзначається 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 8.11 

розділу 8 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

9 Заборонені до вживання 

харчові продукти та страви 

відсутні 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Абзац другий 

пункту 8.5, 

пункту 8.10 

розділу 8 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

10 Кулінарна обробка харчових 

продуктів, технологія 

приготування страв 

проводиться у відповідності з 

вимогами 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 8.9 

розділу 8 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

11 Правила миття обладнання та 

інвентаря дотримуються. 

Весь інвентар для 

прибирання промаркований, 

ганчірки, миючі та 

дезінфікуючі засоби 

зберігаються у 

промаркірованих ємкостях у 

спеціально відведеному місці 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 8.14 

розділу 8 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

  ІX. Гігієнічне виховання дітей 

1 План гігієнічного навчання 

дітей в наявності, навчання 

проводиться 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункти 11.1, 

11.2 

розділу 11 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

  XII. Організація медичного обслуговування 

1 Робота медичного персоналу 

у закладі проводиться 

відповідно до обов’язків 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Пункт 8.15 

розділу 8, пункт 

12.3 розділу 12 

ДСанПіН 

5.5.5.23-99 

__________ 

  * Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку 

шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання 

якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 - 

питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта 

господарювання. 

** НР - не розглядалося. 

ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань 

щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

№ Нормативно-правовий акт Дата і номер державної 



реєстрації нормативно-

правового акта у 

Мін’юсті 

  найменування дата і номер   

1 Закон України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» (ЗУ № 1645-ІІІ) 

06 квітня 2000 

року 

№ 1645-ІІІ 

  

2 Перелік професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов’язковим 

профілактичним медичним оглядам, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів (Перелік, 

затверджений ПКМУ № 559) 

23 травня 

2001року 

№ 559 

  

3 Норми харчування у закладах освіти та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку, затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України (Норми, 

затверджені ПКМУ № 1591) 

22 листопада 

2004 року № 

1591 

  

4 Державні санітарні правила і норми «Улаштування, 

утримання і організація режиму діяльності дитячих 

оздоровчих закладів», затверджені постановою 

Головного державного санітарного лікаря України 

(ДСанПіН 5.5.5.23-99) 

26 квітня 1999 

року 

№ 23 

  

5 Правила проведення обов’язкових профілактичних 

медичних оглядів працівників окремих професій, 

виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана 

з обслуговуванням населення і може призвести до 

поширення інфекційних хвороб, затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 

(Правила, затверджені наказом № 280) 

23 липня 2002 

року 

№ 280 

8 серпня 2002 року 

№ 639/6927 

6 Порядок організації харчування дітей у навчальних 

та оздоровчих закладах, затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров’я України та 

Міністерства освіти України (Порядок, затверджений 

наказом № 242/329) 

01 червня 

2005 року № 

242/329 

15 червня 2005 року 

№ 661/10941 

7 Типові штатні нормативи дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, затверджені наказом 

Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 

спорту (Типові нормативи, затверджені наказом № 

1254) 

16 квітня 2009 

року № 1254 

30 квітня 2009 року 

№ 396/16412 

8 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною», затверджені наказом Міністерства 

охорони здоров’я України (ДСанПіН 2.2.4-171-10) 

12 травня 

2010 року № 

400 

01 липня 2010 року 

№ 452/17747 

 

 

{Акт із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 539 від 

22.03.2021, № 75 від 17.01.2022 - враховуючи зміни, внесені Наказом Міністерства охорони 

здоров'я № 269 від 10.02.2022} 


