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В Україні впродовж останніх 3 років спостерігається погіршення 
санітарно-епідемічної ситуації щодо випадків групових захворювань 
на гострі кишкові інфекції та харчові отруєння. За інформацією 
Держпродспоживслужби України у 2016 році зареєстровано 142 спалахи 
кишкових інфекційних захворювань, під час яких постраждало 2877 осіб, 
у тому числі 1374 дитини (у 2015 році -  101 спалах, постраждало 1549 осіб, 
у тому числі 704 дитини). Це найбільша кількість спалахів за останні 15 років 
та найвища кількість постраждалих осіб, зокрема серед дітей.

В Черкаській області у 2016 році зареєстровано 7 випадків групових 
захворювань на гострі кишкові інфекції та харчові отруєння, внаслідок яких 
постраждала 61 особа, в тому числі 28 дітей. Зокрема зареєстровано 
З групових захворювання на сальмонельоз, пов’язаних з вживанням страв 
у закладах громадського харчування у Канівському, Чорнобаївському 
та Лисянському районах, постраждало 36 осіб, в тому числі 3 дітей, 
2 групових захворювання на ротавірусну інфекцію в дитячих дошкільних 
закладах № 91, № 25 м.Черкаси, постраждало 8 дітей, 1 групове захворювання 
на сальмонельоз в дошкільному навчальному закладі № 25 м.Умань, 
постраждало 5 дітей та 1 груповий випадок харчової токсикоінфекції, 
обумовленої різними збудниками, в Черкаській міській гімназії № 31, 
постраждало 12 дітей.

Як свідчать результати розслідувань спалахів, основними причинами 
їх виникнення стали грубі порушення суб’єктами господарювання вимог 
санітарного законодавства, санітарно-протиепідемічного режиму, правил 
особистої гігієни в закладах громадського харчування, дитячих навчально- 
виховних закладах.

Залишається напруженою епідемічна ситуація з гострих кишкових 
інфекцій. За інформацією ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ 
України» впродовж минулого року в області зареєстровано 2728 випадків 
(218,6 на 100 тис населення) гострих кишкових інфекцій, питома вага 
захворілих дітей складає 64,0 %. У мм. Черкаси, Умань, Катеринопільському 
районі показник захворюваності перевищує середньообласний в 1,6-2,0 рази.



На 22 адміністративних територіях зареєстровано 386 випадків сальмонельозу 
(30,9 на 100 тис населення). У м.Черкаси, Канівському, Чорнобаївському, 
Уманському, Лисянському та Черкаському районах показник захворюваності 
перевищує середньообласний в 1,2-2,4 рази. Зареєстровано 12 випадків 
захворювання на шигельоз, з них 6 випадків у Шполянському районі серед 
учасників дитячого молодіжного фестивалю «Перлина Кам’янця» м.Кам’янець- 
Подільський, 44 -  на гострий вірусний гепатит А. На 28,2% порівняно з 2015 
роком збільшилась захворюваність на ротавірусну інфекцію. Всього захворіло 
495 осіб, з них найбільше у м.Черкаси -  398, Черкаському районі -  32, м.Сміла 
-2 5 .

Така ситуація значною мірою пов’язана з недоліками у санітарно- 
протиепідемічному забезпеченні об'єктів водопостачання, харчової 
промисловості, громадського харчування, торгівлі, дитячих навчально- 
виховних та оздоровчих закладів, зниженням рівня відповідальності суб’єктів 
господарювання перед споживачами за безпечність продукції, яку вони 
виготовляють та реалізують, послуг, які надають, системні ігнорування вимог 
санітарного законодавства, низьким рівнем гігієнічних знань 
у працівників.

В ході санітарно-епідеміологічних обстежень, проведених фахівцями 
Держпродспоживслужби області впродовж минулого року, порушення вимог 
санітарного законодавства виявлялись на 56% перевірених об’єктів, зокрема на 
68% загальноосвітніх навчальних закладів, 60% дошкільних навчально- 
виховних закладів, 83% об’єктів централізованого водопостачання. Під час 
комісійних перевірок об’єктів громадського харчування та продовольчої 
торгівлі порушення санітарно-гігієнічних норм і правил виявлялись у 63% 
випадків.

За результатами проведених ДУ «Черкаський обласний лабораторний 
центр МОЗ України» лабораторних досліджень не відповідали вимогам 
нормативних документів за мікробіологічними показниками 1,5 % проб 
харчових продуктів та готових страв, 5,0 % проб питної води з джерел 
централізованого та 15,9% проб з джерел нецентралізованого водопостачання.

Лабораторіями Держпродспоживслужби області у 2016 році проведено 
понад 10 тис. мікробіологічних досліджень продукції підприємств харчової 
промисловості, відхилення від нормативних вимог виявлені у 1% випадків.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення ускладнень 
санітарно-епідемічної ситуації в області, зокрема з гострих кишкових інфекцій, 
харчових отруєнь, комісія вирішила:

1. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам:

1.1 Розглянути на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій питання забезпечення стабільної санітарно- 
епідемічної ситуації, з прийняттям відповідних рішень щодо усунення причин і 
умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних 
захворювань, створення безпечних умов життєдіяльності населення, копії 
рішень направити до Головного управління Держпродспоживслужби в 
Черкаській області.

термін -  до 20.03.2017



1.2 Затвердити плани комісійних, із залученням спеціалістів 
Держпродспоживслужби, інших причетних служб та відомств, перевірок 
об’єктів, які мають важливе соціальне значення, зокрема навчально-виховних 
закладів, закладів оздоровлення та відпочинку дітей, об’єктів водопостачання, 
громадського харчування, продовольчої торгівлі та ін. щодо дотримання вимог 
санітарного законодавства. Копії планів направити до Головного управління 
Держпродспоживслужби в Черкаській області.

термін -  до 20.03.2017

1.3 Забезпечити організацію проведення комісійних перевірок, в ході 
яких звертати особливу увагу на дотримання санітарно-гігієнічних 
та протиепідемічних норм і правил, ветеринарно-санітарних правил, вимог 
нормативних документів щодо якості та безпечності продукції, законодавства 
про захист прав споживачів, правил торгівлі на об’єктах громадського 
харчування та продовольчої торгівлі тощо. Матеріали перевірок заслухати на 
засіданнях комісій з ТЕБ та НС, колегіях, сесіях, координаційних нарадах тощо, 
прийняти за їх результатами відповідні рішення, забезпечити виконання.

термін -  відповідно до затверджених планів

2. Управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації, 
в межах компетенції, облспоживспілці, райдержадміністраціям, 
міськвиконкомам, органам місцевого самоврядування, керівникам харчових 
підприємств незалежно від форми власності:

2.1 Забезпечити належний санітарно-технічний стан підприємств 
харчової промисловості, громадського харчування, продовольчої торгівлі, 
наявність справного технологічного та холодильного обладнання, інвентарю, 
посуду, миючих та дезінфікуючих засобів згідно потреби, дотримання 
технології приготування, умов, термінів зберігання та реалізації сировини, 
харчових продуктів, готових страв, поточності технологічних процесів, 
дезрежиму, правил особистої гігієни персоналу, проходження профілактичних 
медичних оглядів в повному обсязі у визначені терміни, організації 
виробничого мікробіологічного контролю продукції, що виготовляється згідно 
вимог нормативної документації тощо.

термін -  невідкладно і постійно

2.2 Впроваджувати на потужностях (об'єктах) з виробництва та обігу 
харчових продуктів систему забезпечення безпечності харчових продуктів 
НАССР.

термін -  постійно

2.3 Забезпечити неухильне виконання вимог чинного законодавства щодо 
проведення ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів, які 
реалізуються на агропродовольчих ринках, дотримання належних умов для їх 
зберігання та реалізації, правил особистої гігієни персоналу тощо.

термін -  постійно

2.4 Не допускати випадків реалізації на агропродовольчих ринках 
заборонених харчових продуктів (кремових кондитерських виробів, кулінарних



виробів, що швидко псуються, напівфабрикатів з м'яса, риби, консервованої 
продукції, виготовленої в домашніх умовах та ін.).

термін -  постійно

2.5 Забезпечити проведення позачергового гігієнічного навчання 
працівників харчових об’єктів з питань дотримання санітарного законодавства 
при виробництві, зберіганні та реалізації харчових продуктів, профілактики 
гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь.

термін -  до 30.05.2017

2.6 Забезпечити неухильне дотримання вимог санітарного 
та ветеринарного законодавства при реалізації харчових продуктів 
на ярмарках, у місцях виїзної торгівлі, масового перебування людей 
(святкування, зібрання тощо). термін -  постійно

3. Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово- 
комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністраціям, 
міськвиконкомам, органам місцевого самоврядування:

3.1 Вжити належних заходів щодо забезпечення населення питною водою 
гарантованої якості, утримання джерел водопостачання відповідно до вимог 
санітарного законодавства, дотримання технології водопідготовки, 
забезпечення виробничого лабораторного контролю якості та безпечності 
питної води відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги 
до води питної, призначеної для споживання людиною».

термін -  невідкладно і надалі постійно

3.2 Визначити перелік систем питного водопостачання (водопровідні 
мережі), що першочергово потребують проведення капітального ремонту 
та забезпечити проведення ремонтних робіт.

термін -  до 01.04.2017, впродовж року

3.3 Вжити заходів щодо недопущення скидів недостатньо очищених 
та незнезаражених стоків у водойми, які є джерелами централізованого питного 
водопостачання, використовуються населенням у рекреаційних цілях, а також 
в межах населених пунктів.

термін -  невідкладно і надалі постійно

3.4 Не дозволяти введення в експлуатацію об’єктів централізованого 
водопостачання населення та нових об’єктів без забезпечення необхідної 
потужності каналізаційних мереж та очисних споруд. Своєчасно проводити 
ремонтно-профілактичні роботи на водопровідно-каналізаційних спорудах.

терм ін- постійно

3.5 Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих засобів 
і реактивів для очищення та знезараження питної води, проведення посиленого 
лабораторного контролю за якістю питної води в умовах виникнення 
епідемічних ускладнень з гострих кишкових захворювань та харчових отруєнь.



термін -  до 20.03.2017 і надалі постійно

3.6 Забезпечити приведення у належний санітарний стан місць масового 
відпочинку та перебування населення, регулярну очистку територій населених 
пунктів від побутових відходів та нечистот відповідно до вимог «Державних 
санітарних норм та правил утримання територій населених місць», 
затверджених наказом МОЗ України від 17.03.2011 № 145, правил благоустрою 
населених пунктів.

терм ін - постійно

3.7 Забезпечити утримання в належному санітарному стані підвальних 
приміщень підприємств, установ, організацій, житлових будинків з метою 
недопущення можливих умов для виплоду комах і гризунів.

терм ін- постійно

4. Департаменту соціального захисту населення, Управлінням освіти 
і науки, охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністраціям, 
міськвиконкомам, органам місцевого самоврядування, керівникам (власникам) 
навчально-виховних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку незалежно 
від форми власності:

4.1 Забезпечити належне водопостачання та водовідведення навчально- 
виховних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку, оснащення 
харчоблоків необхідним технологічним та холодильним обладнанням, 
розробним інвентарем, посудом тощо.

термін -  впродовж навчального року та оздоровчого сезону

4.2 Створити в закладах належні умови для дотримання дітьми 
та персоналом правил особистої гігієни відповідно до вимог санітарного 
законодавства.

термін -  впродовж навчального року та оздоровчого сезону

4.3 Забезпечити контроль за якістю та безпечністю харчових продуктів 
та продовольчої сировини, які надходять у навчально-виховні заклади 
та заклади оздоровлення і відпочинку, дотримання умов постачання, 
зберігання, технології приготування страв тощо.

термін -  впродовж навчального року та оздоровчого сезону

4.4 Вжити додаткових заходів щодо укомплектування навчально- 
виховних закладів, закладів оздоровлення і відпочинку кваліфікованим 
персоналом, забезпечити проходження ними профілактичних медичних оглядів 
у терміни та в обсягах, передбачених наказом МОЗ України від 23.07.2002 
№ 280 «Щодо організації 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» та гігієнічного навчання з питань дотримання санітарно-



протиепідемічного режиму, профілактики гострих кишкових інфекцій, 
харчових отруєнь тощо.

термін -  впродовж навчального року та оздоровчого сезону і надалі
постійно

4.5 Забезпечити проведення дератизаційних, дезінфекційних 
дезінсекційних робіт.

термін -  постійно

4.6 Проводити активну санітарно-освітню роботу серед дітей 
і персоналу з питань профілактики гострих кишкових інфекцій, харчових 
отруєнь.

терм ін- постійно

5. Головному управлінню Національної поліції у Черкаській області, 
райдержадміністраціям та міськвиконкомам, органам місцевого 
самоврядування вжити вичерпних заходів щодо недопущення торгівлі 
харчовими продуктами на стихійних ринках, інших місцях неузаконеної 
торгівлі.

термін -  невідкладно і надалі постійно

6.У правлінню охорони здоров'я облдержадміністрації,
райдержадміністраціям, міськвиконкомам, органам місцевого самоврядування, 
керівникам лікувально-профілактичних закладів:

6.1 Забезпечити готовність медичних закладів до роботи в умовах 
ускладнень санітарно-епідемічної ситуації з гострих кишкових інфекцій, 
харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) 
та наявність необхідної кількості обладнання, медикаментів, дезінфекційних 
засобів тощо.

термін -  невідкладно і надалі постійно

6.2 Укомплектувати заклади оздоровлення і відпочинку 
висококваліфікованими медичними працівниками, які мають досвід роботи 
з дітьми.

терм ін - до 30.05.2017

6.3 Забезпечити оперативне інформування Управлінь 
Держпродспоживслужби в містах і районах про випадки виникнення 
і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групові 
та індивідуальні харчові отруєння, масові неінфекційні захворювання 
(отруєння).

термін -  постійно

7. ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України» 
забезпечити оперативний аналіз та інформування про епідемічну ситуацію 
в області органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування,



Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, 
Управлінь Держпродспоживслужби в містах і районах.

термін -  постійно

8. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Черкаській області 
забезпечити:

8.1 відповідно до чинних законодавчих вимог, організацію і здійснення 
державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства.

термін -  постійно

8.2 участь фахівців Держпродспоживслужби у роботі комісій щодо 
перевірок підприємств питного водопостачання, дитячих навчально-виховних 
закладів, закладів оздоровлення та відпочинку, громадського харчування, 
продовольчої торгівлі та інших.

термін -  постійно

9. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Черкаській області, 
Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації, ДУ «Черкаський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» забезпечити проведення широкої санітарно- 
освітньої роботи серед населення, з залученням засобів масової інформації, 
стосовно профілактики інфекційних, масових неінфекційних захворювань 
та отруєнь.

термін -  постійно

10. Виконавцям рішення про проведену роботу інформувати Головне 
управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.

термін -  щоквартально, до 25 числа 
останнього місяця кварталу впродовж 
2017 року.

11. Контроль за виконанням рішення покласти на Головне управління 
Держпродспоживслужби в Черкаській області та Управління цивільного 
захисту облдержадміністрації.

Заступник голови облдержадміністрації, 
перший заступник голови комісії К. С. Омаргалієв

Секретар комісії


