
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 

04 серпня 2020 року N 1788 

 

УКРАЇНА 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

БАХМУТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 

ГУ Держпродспоживслужби в Донецькій області вул.Бахмутська 65, м.Бахмут,            

Донецька областьт. 0627(44-69-67)____________________________________________       
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону та адреса 

електронної пошти) 
 

АКТ 

.      від 28.08.2021р.    . 

(дата складення акта) 

№ 118 

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства 

у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 

Комунальний заклад «Бахмутський медичний фаховий коледж» 
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної 

особи - підприємця) 

    02011189                                                                                                                                                     . 
код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер 

паспорта*                         

84511, Донецька область, м. Бахмут, вул. Носакова, 9 тел: 0501041334,     
e-mail: artemovsk_meduchil@ukr.net 

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти) 
 

 високий ступінь ризику__  ___________________________________________________________ 
вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або 

великого підприємництва), ступінь ризику 
 

 85.41  Фахова передвища освіта_____________________________________________________ 
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31174.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN61334.html


Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю): 

Розпорядчий документ, на виконання якого 

проводиться захід державного нагляду (контролю), 

від 26.08.2021 N 1399  

Посвідчення (направлення) 

від 26.08.2021 N 523  

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 

 27  08   2021   12   00   10   09   2021   14   00  

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 N   

Припис щодо усунення порушень: 

  не видавався; видавався; 

його вимоги: виконано; не виконано 

 + був з 07.09.2020 р.. .  по 

. .   

Акт перевірки N 180  

Припис щодо усунення порушень: 

 + не видавався; видавався; 

його вимоги: +виконано; не виконано 

Начальник Бахмутьского управління  ГУ Держпродспоживслужби в Донецкой області Олександр 

ШУЛЬЖЕНКО, провідний фахівець відділу державного нагляду за дотріманням санітарного законодавства 

Бахмутьского управління ГУ Держпродспоживслужби в Донецкой області  

Сергій ГЛУЩЕНКО.____________________  

Керівник суб’єкту господарювання директор комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж»  

Наталя КРАСНОЖОН__________________________ 

  суб'єктом господарювання 
  засобами аудіотехніки 

  засобами відеотехніки 

 + посадовою особою органу державного нагляду 

(контролю) 

  засобами аудіотехніки 

 + засобами відеотехніки 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31174.html


ПЕРЕЛІК 

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

N 

з/п 

Питання щодо дотримання 

суб'єктом господарювання 

вимог законодавства 

Ступінь 

ризику 

суб'єкта 

господа- 

рювання 

Позиція 

суб'єкта 

господа- 

рювання 

щодо 

негатив- 

ного 

впливу 

вимоги 

законо- 

давства (від 

1 до 4 

балів)* 

Відповіді на 

питання 

Норма- 

тивне 

обґрун- 

тування 

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) 

N 

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. 

N 

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)* 

N 

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 

   ні   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 

 так     Частина п'ята статті 

7, абзац четвертий 

статті 10 

3 Копію посвідчення (направлення) на 

проведення заходу державного 

нагляду (контролю) надано 

 так     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) 

  

так 

    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 

 так     Частина перша 

статті 6 
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Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду

(контролю) та цього Акта перевірки*

IN 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):

Начальник Бахмутського управління
ГУ Держпродспоживслужби в
Донецькій області

Провідний фахівець ВДН за ДСЗ БУ 
ГУДІ1СС вЩрцщ іькій області

<$/> У-

(пі£цтйс)

(підпис)
Сергій ГЛУЩЕНКО 
(ініціали та прізвище)

Олександр ШУЛЬЖЕНКО 
(ініціали та прізвище)

-J7

дарювання або упоіудоважедіа ним особа:

Наталя КРАСНОЖОН 
(ініціали та прізвище)(підпис

■■•яїа брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади) (підпис)

Примірник цього акта на 23 сторінках отри

Директор КЗ «БМФК»
(найменування посади) (п

(ініціали та прізвище)

Наталя КРАСНОЖОН 
(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 І. Руденко 

  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 

  

 

 так     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 

Високий 

Середній 

Незначний 

  

 

 так     Пункт 11 

розділу І 

Санітарного 

регламенту 



для використання не за освітнім 

призначенням, крім випадків 

передбачених законодавством, в 

оренду не здані 

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 

   так     Пункт 3 

розділу ІІ, 

додаток 1 

Санітарного 

регламенту 

2 Територія закладу огороджена Високий 

Середній 

Незначний 

  

 

 так     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 

  

 

 так     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 

   так     Абзац третій 

пункту 4 

розділу ІІ 

Санітарного 

регламенту 

5 Сухе листя на території закладу 

не спалюється та не закопується 

Високий 

Середній 

Незначний 

  

 

 так     Абзац третій 

пункту 4 

розділу ІІ 

Санітарного 

регламенту 

6 З метою попередження зсуву 

снігу або падіння бурульок, за 

відсутності дітей, інших 

учасників освітнього процесу та 

відвідувачів, з даху будівлі сніг 

згребено, бурульки збито. За 

неможливості термінової 

ліквідації загрози небезпечні 

місця огороджені та вжиті 

Високий 

Середній 

Незначний 

  

 

     НР Абзац п’ятий 

пункту 4 

розділу ІІ 

Санітарного 

регламенту 



заходи щодо недопущення до 

них дітей, а також інших осіб 

(крім тих, що ліквідуватимуть 

відповідні загрози) 

7 На території закладу 

накопичення снігу та криги на 

пішохідних доріжках, заїздах, 

майданчиках відсутнє 

Високий 

Середній 

Незначний 

  

 

     НР Абзац шостий 

пункту 4 

розділу ІІ 

Санітарного 

регламенту 

8 Бездомні тварини на території 

закладу відсутні 

Високий 

Середній 

Незначний 

  

 

 так     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 

  

 

 так     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 

  

 

 так     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 

  

 

 так     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 

  

 

 так     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 

  

 

 так     Пункт 4 

розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

6 При використанні бездротового Високий    так     Пункт 7 



підключення до мережі Інтернет, 

Wi-Fi роутери розміщені на 

висоті не менше 2 метрів від 

підлоги з можливістю їх 

виключення у позанавчальний 

час 

Середній 

Незначний 

 розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

7 Електромагнітне 

випромінювання в 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 

Високий 

Середній 

Незначний 

  

 

     

НР 

Пункт 8 

розділу 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 

  

 

 так     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 

  

 

 так     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 

  

 

 так     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, 

Високий 

Середній 

Незначний 

  

 

 так     Абзац перший 

пункту 14, 

пункт 15 

розділу ІІІ 

Санітарного 



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 

регламенту 

12 Навчальні приміщення для учнів 

1–4 класів розміщені окремо від 

навчальних приміщень учнів 5–

11(12) класів 

Високий 

Середній 

Незначний 

       

НР 

Абзац перший 

пункту 16 

розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

13 Навчальні майстерні ізольовані 

від інших навчальних приміщень 

(в окремих блоках, секціях або в 

окремих будівлях з гардеробом і 

санітарним вузлом) та розміщені 

на першому поверсі 

Високий 

Середній 

Незначний 

       

НР 

Абзац перший 

пункту 18 

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 

      

НР 

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 

   так     Пункт 23 

розділу ІІІ 

Санітарного 

регламенту 

16 Басейн розташований у 

окремому блоці, внутрішня 

поверхня дна та стін ванни 

Високий 

Середній 

Незначний 

       

НР 

Абзаци 

перший - 

третій пункту 



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 

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 

       

НР 

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 

   так     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 

   так     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 

  так     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 

Високий 

Середній 

Незначний 

   так     Абзац другий 

пункту 31 

розділу ІІІ 

Санітарного 



середини встановлені. Кабіни 

одна від іншої непрозорими 

стінками висотою не менше 1,75 

м на відстані 0,1 м від підлоги 

відгороджені 

регламенту 

22 Санітарні вузли диспенсерами з 

туалетним папером оснащені 

Високий 

Середній 

Незначний 

   так     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 

   так     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 

   так     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 

       

НР 

Абзац перший 

пункту 1 

розділу IV 

Санітарного 

регламенту 

2 В коридорах одноповерхових 

приміщень закладів освіти пічне 

опалення відповідно до вимог 

обладнано 

Високий 

Середній 

Незначний 

       

НР 

Абзац другий 

пункту 1 

розділу IV 

Санітарного 

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), 

Високий 

Середній 

Незначний 

   так     Абзац перший 

пункту 2 

розділу IV 

Санітарного 

регламенту, 

пункт 3.1 

розділу 3 



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 

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 

   так     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 

       

НР 

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 

       

НР 

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 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 

       

НР 

Абзаци 

одинадцять, 

дванадцять 

пункту 2 

розділу IV 

Санітарного 

регламенту 

8 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 - 0,01 

мг/м3, CO - не більше 5,0 мг/м3, 

формальдегіду - не більше 0,01 

мг/м3 

Високий 

Середній 

Незначний 

  

 

     

НР 

Пункт 5 

розділу IV 

Санітарного 

регламенту 

9 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 

  

 

     

НР 

Пункт 7 

розділу IV 

Санітарного 

регламенту 

10 Усі приміщення та обладнання Високий    так     Абзац перший 



закладу щоденному вологому 

прибиранню, у тому числі: 

підвіконня, підлога, опалювальні 

прилади (або захисні решітки), 

меблі, класні дошки піддаються. 

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 

Середній 

Незначний 

пункту 9 

розділу IV 

Санітарного 

регламенту 

11 Розташування та орієнтація 

основних функціональних 

приміщень закладу забезпечує 

безперервну тригодинну 

тривалість інсоляції на добу 

Високий 

Середній 

Незначний 

  

 

 так     Абзац третій 

пункту 4.6 

наказу МОЗ № 

173 

12 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 

  

 

 так     Пункт 16 

розділу IV 

Санітарного 

регламенту 

13 Рівні загального штучного 

освітлення у приміщеннях 

закладу вимогам санітарних 

норм і правил відповідають 

Високий 

Середній 

Незначний 

  

 

     

НР 

Додаток 4 до 

Санітарного 

регламенту 

14 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 

  

 

     

НР 

Абзац перший 

пункту 17 

розділу IV, 

Додаток 5 до 

Санітарного 

регламенту, 

додатки 1, 2 до 

наказу МОЗ № 

463 



15 Значення вібрації на прилеглій 

до закладу території 

забезпечують допустимі рівні 

вібрації в його приміщеннях 

Високий 

Середній 

Незначний 

  

 

     

НР 

Абзац перший 

пункту 18 

розділу IV, 

Додаток 6 до 

Санітарного 

регламенту 

16 Засновник закладу проведення 

вимірювань концентрації 

радону-222 у повітрі приміщень 

першого поверху будівель не 

рідше одного разу на рік 

забезпечує 

Високий 

Середній 

Незначний 

       

НР 

Абзац п’ятий 

пункту 18 

розділу IV 

Санітарного 

регламенту 

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 

   так    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 

   так    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 

      НР 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 

      НР 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 

Високий 

Середній 

Незначний 

      НР Пункт 2 

розділу VІ 

Санітарного 

регламенту 



рідким милом та паперовими 

рушниками 

(або електрорушники) 

встановлені 

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 

       

НР 

Пункт 4 

розділу VІ 

Санітарного 

регламенту 

4 Пощерблений, емальований, 

алюмінієвий столовий посуд і 

пластмасовий столовий посуд 

багаторазового використання не 

застосовується 

Високий 

Середній 

Незначний 

       

НР 

Пункт 5 

розділу VІ 

Санітарного 

регламенту 

5 Засновник, керівник закладу та 

суб’єкти господарської 

діяльності, які надають послуги з 

харчування учнів безпечною, 

якісною, повноцінною та 

корисною їжею відповідно до 

норм харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку, 

затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 

22 листопада 2004 року № 1591, 

Порядку організації харчування 

дітей у навчальних та 

оздоровчих закладах, 

затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я 

України, Міністерства освіти і 

науки України 

від 01 червня 2005 року № 

242/329, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 15 

червня 2005 року за № 661/10941 

забезпечують 

Високий 

Середній 

Незначний 

       

НР 

Пункт 8 

розділу VІ 

Санітарного 

регламенту, 

Порядок, 

затверджений 

наказом № 

242/329, 

додаток 4 та 

додаток 7 

до ПКМУ № 

1591 

6 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, 

Високий 

Середній 

Незначний 

       

НР 

Пункт 9 

розділу VІ 

Санітарного 

регламенту 



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 

7 Приготування та реалізація 

харчової продукції здійснюється 

у відповідності до загальних 

вимог до організації харчування 

дітей в закладах освіти 

Високий 

Середній 

Незначний 

       

НР 

Пункт 10 

розділу VІ, 

Додаток 9 до 

Санітарного 

регламенту 

8 Харчові продукти, які 

заборонено реалізовувати у 

шкільних буфетах та у 

торгівельних апаратах, 

розміщених у закладах освіти не 

реалізуються 

Високий 

Середній 

Незначний 

      

НР 

Пункт 10 

розділу VІ, 

Додаток 10 до 

Санітарного 

регламенту 

9 У закладі освіти умови для 

забезпечення харчування учнів з 

особливими дієтичними 

потребами, у тому числі з 

непереносимістю глютену та 

лактози організовано. Вимоги до 

організації харчування учнів з 

особливими дієтичними 

потребами дотримані 

Високий 

Середній 

Незначний 

       

НР 

Пункт 11 

розділу VІ, 

Додаток 11 до 

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 

   

так 

    Пункти 1,2 

розділу VІІ 

Санітарного 

регламенту 

2 Періодичні огляди на 

педикульоз медперсоналом із 

залученням вчителів 

здійснюються 

Високий 

Середній 

Незначний 

   

так 

    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 

  

так 

    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 

       

НР 

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 

       

НР 

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 гострими 

проявами порушення стану 

здоров’я не допущені 

Високий 

Середній 

Незначний 

       

НР 

Пункт 2 

розділу VІІІ 

Санітарного 

регламенту 

4 Попередній та періодичні 

профілактичні медичні огляди 

працівників організовані та 

проводяться відповідно до вимог 

Високий 

Середній 

Незначний 

       

НР 

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, 

затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України (ПКМУ № 1591) 

22 листопада 2004 

року № 1591 

  

3 Інструктивно-методичні вказівки щодо 

проведення протипедикульозних заходів, 

затверджені наказом Міністерства охорони 

здоров’я України (Інструкція, затверджена 

наказом № 38) 

28 березня 1994 

року № 38 

  

4 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 

5 Державні санітарні норми та правила 

«Гігієнічні вимоги до води питної, 

12 травня 2010 

року № 400 

01 липня 2010 року 

за № 452/17747 



призначеної для споживання людиною», 

затверджені наказом Міністерства охорони 

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

6 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 

7 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 

8 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 

9 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 

за № 661/10941 

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 

 


