
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІV сесія  

(VІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 29 листопада 2018 року         № 1142 

 

Про Програму збереження та забезпечення 

епідемічної (біологічної) безпеки населення на 

території населених пунктів Бережанської 

міської ради на 2019-2023 роки 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва, Бережанська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму збереження та забезпечення епідемічної (біологічної) 

безпеки населення на території населених пунктів Бережанської міської 

ради на 2019-2023 роки (далі Програма), що додається.  

2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови О.М.Захарківа. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням сесії міської ради від 

29.11.2018 року №1143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

збереження та забезпечення епідемічної (біологічної) безпеки  

населення на території населених пунктів Бережанської міської ради 

на 2019-2023 роки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

м. Бережани 2018 р. 



Програма 

збереження та забезпечення епідемічної (біологічної) безпеки населення на території 

населених пунктів Бережанської міської ради на 2019-2023 роки. 

 

І. Паспорт Програми. 

1 Програма затверджена 

рішенням районної ради 

 

2 Ініціатор розроблення Бережанське міськрайонне лабораторне відділення 

Козівського міжрайонного відділу Державної установи 

«Тернопільський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» 

3 Підстава Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» № 4004-ХІІ від 

24.02.1994 р. зі змінами від 28.12.2015 р; Закон України 

№ 2 801-ХІІ від 19.11.1992 р. «Основи законодавства 

України про охорону здоров'я» (із змінами, внесеними 

згідно з законам № 4196-УІ від 20.12.2011 р.); Закон 

України № 1645-ІІІ від 06.04.2000 р. «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» зі змінами, 

внесеними згідно Закону України № 5460-VI від 

16.10.2012 р. ВВР 2014 р.; ДСанПіН № 2.2.4.171-10 

«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною»; Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30.03.1998 р. № 391 «Про затвердження 

Положення про державну систему моніторингу 

довкілля»; Постанова КМ України № 1544 від 

15.10.2002 р. «Про затвердження переліку робіт і 

послуг у сфері забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення, які 

виконуються і надаються за плату» (із змінами, 

внесеними згідно з Постановою КМ України № 662 від 

11.05.2006 р.); Наказу МОЗ України № 280 від 

23.07.2002 р. ( у редакції наказ МОЗ України № 150 від 

21.02.2013 р.) «Правила проведення обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів працівників 

окремих професій виробництва та організацій, 

діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення 

і може призвести до поширення інфекційних хвороб»; 

Постанова МОЗ України № 16 від 17.05.2010 р. «Про 

попередження виникнення водно - нітратної 

метгемоглобінемії у дітей»; Наказ МОЗ України № 234 

від 24.03.2016 р. «Санітарний регламент для 

дошкільних навчальних закладів»; Доручення прем'єр-

міністра В. Гройсмана № 23208/0/1-16 від 23.06.2016 

р.; Лист віце-прем’єр-міністра України П. Розенка № 

1923/1/1-18 від 18.01.18 р. 

4 Розробник програми Бережанське міськрайонне лабораторне відділення 

Козівського міжрайонного відділу Державної установи 

«Тернопільський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» 

5 Співрозробник програми Державна установа «Тернопільський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 



України» 

6 Відповідальний виконавець 

програми 

Бережанське міськрайонне лабораторне відділення 

Козівського міжрайонного відділу Державної установи 

«Тернопільський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» 

7 Учасники програми Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

8 Термін реалізації програми 2019 -2023 роки 

9 Бюджети, які беруть участь у 

виконанні програми 

Міський бюджет, інші джерела 

10 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів із бюджетів усіх 

рівнів, необхідний для 

реалізації програми 

73,0 тис. грн. 

 

II. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

З 24 травня 2016 р. набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України « 234 

від 24.03.2016 р. «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 

закладів» (далі – Санітарний Регламент), яким встановлюється санітарно-гігієнічні та 

епідеміологічні вимоги, виконання яких дозволяє створити безпечні умови перебування, 

виховання, навчання дітей в ДДЗ та НВК, їх фізичного розвитку та зміцнення здоров’я.  

Відповідальним за виконання та дотримання вимог цього Санітарного Регламенту є 

засновник (власник) Бережанська міська рада, відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради, керівники дошкільних навчальних закладів та навчальних закладів, які в першу 

чергу мають забезпечити ефективність роботи закладу щодо збереження і зміцнення здоров’я 

своїх вихованців. Ефективність роботи дитячого закладу повинна мати показники 

доказовості. Тому важливе значення у вирішенні цієї проблеми набуває питання організації 

та здійснення систематичного лабораторного контролю в порядку моніторингових 

спостережень за якістю питної води, яку споживають діти в дошкільних закладах, за рівнем 

бактеріологічного та хімічного забруднення повітря в приміщеннях закладів, за якістю 

здійснення дезінфекційних заходів, які повинні систематично виконуватися в закладах, за 

ураженістю дітей на контагіозні гельмінти, за безпечністю та відповідністю фізіологічним 

нормам дітей та раціональності добових раціонів.  

Виконання усіх цих лабораторних досліджень потребує певних матеріальних ресурсів у 

вигляді хімічних реактивів, тест-систем, біологічних поживних середовищ, лабораторного 

посуду, розхідних матеріалів тощо. 

На території Бережанського району вищеперерахований перелік об’єктів лабораторних 

досліджень може виконувати Козівський міжрайонний відділ Державної установи 

«Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», 

який має у своєму складі акредитовані для проведення таких досліджень лабораторні 

підрозділи. Проте, лабораторні підрозділи, в силу недостатнього Державного фінансування 

на придбання розхідних матеріалів, реактивів та середовищ не в змозі виконувати необхідні 

дослідження в рамках моніторингу. 

Одним з чинників, який може розв’язати зазначену програму є співпраця Бережанської 

міської ради з Козівським міжрайонним лабораторним відділом Державної установи 

«Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» в 

частині виділення певної суми коштів на придбання вкрай необхідних лабораторних 

матеріалів.  

 

IІІ. Визначення мети Програми 

Метою цієї Програми є всебічне вивчення умов перебування та виховання дітей в 

дитячих дошкільних закладах та навчально-виховних комплексах міської ради, визначення 



та запобігання критичним ситуаціям, небезпечних для здоров’я дітей, ризиків, які мають 

виражений вплив на показники здоров’я дітей. 

Завданням програми є удосконалення організації рівня та збільшення обсягів кратності 

лабораторного обстеження об’єктів середовища життєдіяльності дітей під час перебування їх 

в дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах для встановлення 

негативних чинників, що впливатимуть на здоров’я дітей, розробки рекомендацій щодо 

усунення цих негативних явищ в діяльності закладів дошкільної освіти. 

Програма спрямована на виявлення, висвітлення, оцінку ризику та запобігання впливу 

негативних чинників та послідовну реалізацію основних напрямків державної політики 

спрямованих на забезпечення належного рівня захисту навколишнього природного 

середовища,збереження здоров'я і життя міської громади (як основного чинника 

економічного розвитку) та на забезпечення національної безпеки країни. 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми  

Програма розроблена на основі принципів урахування органами державної влади та 

місцевого самоврядування загальнодержавних інтересів до яких відноситься охорона 

дитинства під час вирішення питань місцевого значення, здійснення моніторингових 

лабораторних досліджень факторів середовища життєдіяльності дітей в закладах дошкільної 

освіти та навчальних закладах Бережанської міської ради. 

Програма реалізується шляхом фінансування визначених заходів з міського бюджету. 

Це дозволить здійснювати необхідні обсяги лабораторних досліджень та інструментальних 

вимірювань факторів середовища життєдіяльності дітей в закладах дошкільної освіти, 

вивчати та оцінювати якість та безпечність умов перебування, виховання та навчання дітей в 

ДДЗ, що має сприяти профілактиці соматичної та інфекційної захворюваності дітей. 

Програмою передбачено виконання завдань: заходи щодо запобігання виникнення 

отруєнь, кишкових інфекцій в ДНЗ; заходи щодо запобігання виникнення кишкових інфекцій 

і гельмінтозів серед працівників ДНЗ; заходи щодо забезпечення відповідних умов розвитку, 

виховання, навчання та зміцнення здоров'я дітей в ДНЗ; заходи щодо запобігання 

виникнення та поширення кишкових інфекцій серед учнів ЗОШ; заходи щодо запобігання 

виникнення кишкових інфекцій і гельмінтозів серед працівників ЗОШ; заходи щодо 

запобігання виникнення отруєнь, кишкових інфекцій серед населення, що користується 

водою з громадських криниць. 

Бережанське міськрайонне лабораторне відділення Козівського міжрайонного відділу 

ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» відповідно до покладених на неї завдань здійснює 

комплекс санітарно-протиепідемічних заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації 

інфекційних та групових неінфекційних захворювань (отруєнь) серед населення. 

Виконання цих завдань неможливе без наявності мікробіологічної та санітарно-

гігієнічної лабораторій, що входять до структури Козівського міжрайонного лабораторного 

відділу Державної установи «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України». 

Положення про мікробіологічну лабораторію розроблено згідно з вимогами «Правил 

уповноваження та атестації у державній метрологічній системі», затверджених наказом 

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 

29.03.2005 № 71 та відповідно до «Положення про державний санітарно-епідеміологічний 

нагляд в Україні», затвердженого постановою КМУ України від 19.08.2002 № 1217. 

Мета діяльності лабораторії: участь у впровадженні і реалізації Національних програм 

збереження та захисту здоров’я громадян шляхом забезпечення достовірних і об’єктивних 

оціночних характеристик об’єктів, що підлягають державному санітарно-епідеміологічному 

нагляду. Основні завдання лабораторії: здійснення санітарно-гігієнічного та 

мікробіологічного лабораторного контролю об’єктів навколишнього природного 

середовища, біоматеріалу та продуктів харчування; інформаційно-аналітична діяльність; 

організаційно-методична діяльність.  



Повноваження, засади, організація та порядок діяльності лабораторії визначаються 

законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

«Про метрологію та метрологічну діяльність», а також наказами, інструкціями, іншими 

організаційно-розпорядчими актами МОЗ України, Статутом ДУ “Харківський ОЛЦ МОЗ 

України”, правилами внутрішнього розпорядку, правилами безпеки, охорони праці і 

протипожежної безпеки, іншими нормативно-правовими актами та нормативними 

документами.  

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених міським 

бюджетом, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України. 

Фінансування кожного завдання здійснюється окремо в межах договору на його 

виконання (Додаток 1). 

 Виконання завдань програми розраховано на 5 років. 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

(тис.грн.) 

 

2019 рік 

 

2020 рік 

 

2021 рік 

 

2022 рік 

 

2023 рік 

Міський 

бюджет 

73,0 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 

Інші джерела - - - - - - 

Всього 73,0 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 

 

V. Заходи і завдання Програми 

Основні заходи і завдання програми:  

- проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення; 

- здійснення мікробіологічних, санітарно-гігієнічних, паразитологічних, фізичних, 

радіологічних та інших досліджень щодо безпеки факторів, що можуть негативно 

впливати на стан здоров’я людини; 

- здійснення досліджень стану здоров’я населення та середовища життєдіяльності 

людини, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення 

та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини; 

- проведення оцінки безпечності впливу на людину фізичних, хімічних, біологічних 

факторів середовища життєдіяльності людини та надання за результатами такої 

оцінки відповідних рекомендацій та висновків; 

- проведення лабораторних досліджень продукції та сировини за показниками 

безпечності для здоров’я; 

- проведення лабораторних досліджень на підприємствах, в установах та організаціях з 

метою оцінки умов для провадження ними діяльності. 

 

VI. Очікувані результати, ефективність Програми  
До основних чинників формування стану здоров'я належить група факторів ризику, які 

можна згрупувати в «Соціальні фактори» та «навколишнє середовище». «Соціальні фактори» 

включають соціально-економічний статус населення та особливості проживання населення 

(якість харчування, водопостачання, умови побуту, праці, відпочинку). 

До групи факторів «навколишнє середовище» належать об’єкти довкілля та впливу їх 

на середовище життєдіяльності людини, а саме – біологічні (вірусні, бактеріальні, 

паразитарні) хімічні, фізичні та природно-кліматичні ( атмосферне повітря, поверхневі та 

підземні води тощо). 

Отже виконання Програми передбачає реалізацію цілеспрямованих заходів на 

стабілізацію епідеміологічної ситуації та території населених пунктів Бережанської міської 

ради, запобігання та усунення шкідливих факторів середовища життєдіяльності людини, 

попередження кишкових захворювань, отруєнь, як серед населення так і в організованих 

колективах. 



Виконання Програми сприятиме забезпеченню стабільної санітарно-епідемічної 

ситуації в місті, безпечності навколишнього середовища та інших факторів середовища 

життєдіяльності людини, попередженню виникнення групових інфекційних та 

неінфекційних захворювань (отруєнь) серед населення міської ради, створенню передумов 

для покращення довкілля, виконанню законів України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб».  

  

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 

 

 



Додаток 1 

План 

завдань і заходів Програми збереження та забезпечення епідемічної (біологічної) безпеки населення  

Бережанської міської ради на 2019-2023 рр. 
№ 

п/п 

Назва напрямку діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Зміст заходів Програми 

з виконанням завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Терміни 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість) тис. грн.. у тому числі 

2019 
рік. 

2020 

рік. 
2021 

рік. 
2022 

рік. 
2023 

рік. 

1. Заходи, щодо запобігання 

виникнення гострих 

кишкових захворювань, 

отруєнь серед дітей та 

персоналу ДНЗ 

Відбір змивів, проб 

харчових продуктів та 

овочів для аналізів та 

досліджень згідно 

укладеної угоди. 

Бережанське 

міськрайонне 

лабораторне відділення  

Козівського МВ ДУ 

«ТОЛЦ МОЗ України» 

2019-2023 

роки 

міський 

бюджет 
2800 2800 2800 2800 2800 

2. Заходи, щодо 

забезпечення відповідних 

умов розвитку, виховання, 

навчання та зміцнення 

здоров′я дітей в ДНЗ. 

Проведення замірів 

мікроклімату, 

освітлення, відбір проб 

ґрунту, води на 

відповідність 

стандартам 

Бережанське 

міськрайонне 

лабораторне відділення  

Козівського МВ ДУ 

«ТОЛЦ МОЗ України» 

2019-2023 

роки 

міський 

бюджет 
4100 4100 4100 4100 4100 

3. Заходи, щодо запобігання 

кишкових інфекцій та 

гельмінтозів серед 

працівників ДНЗ. 

Обстеження на кишкові 

захворювання, 

гельмінтози, 

проведення гігієнічного 

навчання 

Бережанське 

міськрайонне 

лабораторне відділення  

Козівського МВ ДУ 

«ТОЛЦ МОЗ України» 

2019-2023 

роки 

міський 

бюджет 
1140 1140 1140 1140 1140 

4. Заходи, щодо запобігання 

виникнення гострих 

кишкових захворювань, 

отруєнь серед учнів ЗОШ. 

Відбір змивів, проб 

харчових продуктів та 

овочів для аналізів та 

досліджень згідно 

укладеної угоди. 

Бережанське 

міськрайонне 

лабораторне відділення  

Козівського МВ ДУ 

«ТОЛЦ МОЗ України» 

2019-2023 

роки 

міський 

бюджет 
3900 3900 3900 3900 3900 

5. Заходи, щодо 

забезпечення відповідних 

умов розвитку, виховання, 

навчання та зміцнення 

здоров′я дітей серед учнів 

Проведення замірів 

мікроклімату, 

освітлення, відбір проб 

ґрунту, води на 

відповідність 

Бережанське 

міськрайонне 

лабораторне відділення  

Козівського МВ ДУ 

«ТОЛЦ МОЗ України» 

2019-2023 

роки 

міський 

бюджет 
2100 2100 2100 2100 2100 



ЗОШ  стандартам 

6. Заходи, щодо запобігання 

кишкових інфекцій та 

гельмінтозів серед 

працівників закладів 

освіти. 

Обстеження на кишкові 

захворювання, 

гельмінтози, 

проведення гігієнічного 

навчання 

Бережанське 

міськрайонне 

лабораторне відділення  

Козівського МВ ДУ 

«ТОЛЦ МОЗ України» 

2019-2023 

роки 

міський 

бюджет 
560 560 560 560 560 

 Всього   2019-2023 

роки 

міський 

бюджет 
14600 1460

0 

1460

0 

1460

0 

1460

0 

            

 
 

 

Секретар міської ради         Гончар П.В. 

 
 


