
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Четверта сесія 

 

 VIII скликання 

« 12 » лютого 2021 р. смт Ємільчине № _187__ 

 

 

Про затвердження Програми 

біологічної безпеки та біологічного 

захисту населення Ємільчинської 

селищної територіальної громади на 

2021 рік 

 

       

 Розглянувши лист завідувача Олевського міжрайонного відділу ДУ «Житомирський 

обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Фіца Зеновія 

Романовича, з метою визначення та послідовної реалізації основних напрямів державної 

політики спрямованих на забезпечення належного рівня захисту населення та навколишнього 

природного середовища Ємільчинської селищної територіальної громади від небезпечних 

біологічних агентів (біозагроз) різного походження, запобігання проявам біотероризму, 

шляхом створення та ефективного функціонування системи біологічної безпеки та 

біологічного захисту, відповідно до ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» № 4004-ХІІ від 24.02.1994 року зі змінами вiд 20 вересня 2019 

року N 124-IX, ст..26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, промисловості, підприємництва 

та житлово – комунального господарства, селищна рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити  Програму біологічної безпеки та біологічного захисту населення Ємільчинської 

селищної  територіальної громади на 2021 рік (далі - Програма), згідно з додатком. 

 

2.Фінансовому відділу Ємільчинської селищної ради (Кириленко І.Б.) забезпечити 

фінансування заходів, передбачених Програмою, в межах фінансових можливостей 

селищного бюджету. 

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

питань соціально – економічного розвитку, промисловості, підприємництва та житлово – 

комунального господарства. 

 

Селищний голова                   Сергій ВОЛОЩУК 

 

https://www.qdpro.com.ua/document/64435


РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження Програми біологічної безпеки та біологічного захисту населення 

Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021 рік» 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. не голосував 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 
 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення четвертої сесії Ємільчинської 

селищної ради  VIII скликання 

від 12.02.2021 р. № 187 

 

 

ПРОГРАМА  

біологічної безпеки та біологічного захисту населення  

Ємільчинської селищної територіальної громади  

на 2021 рік 

 

МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Питання біобезпеки та біозахисту стоїть гостро для всіх країн, адже розмаїття чинників 

інфекційних захворювань із кожним роком збільшується. 

Схильність збудників вірусних інфекцій до мутації та адаптації стала потужним 

джерелом біологічної загрози у світі. Тому світові організації об'єдналися для спільної 

біологічної діяльності. Наша країна бере активну участь у питаннях біобезпеки та біозахисту. 

Зокрема МОЗ України працює над:  

 -  стратегією біологічної безпеки та біологічного захисту та законопроектом «Про 

систему громадського здоров’я та забезпечення санітарно-епідемічного 

благополуччя», 

 -  проектом «Впровадження електронної інтегрованої системи спостереження за 

захворюваннями» на об’єктах Міністерства охорони здоров’я України (ЕЛІССЗ)», 

- продовженням переоснащення лабораторій мікробіологічного профілю, що 

працюють з особливо небезпечними патогенами, відповідно до рівнів біологічної 

безпеки за міжнародними стандартами (BSL), 

- лабораторіями в національній мережі закладів із питань контролю та профілактики 

хвороб як складовою національної системи біологічної безпеки та біологічного 

захисту за принципом «Єдине здоров’я». 

МОЗ України представило довгострокову стратегію з біологічної безпеки та захисту в 

рамках концепції “Єдине здоров'я” в Україні. Головним фактором успішного виконання цієї 

стратегії стане розробка закону України “Про біологічну безпеку та захист”. 

Тож,  основною метою даної програми, яка успішно здійснюється і реалізується з 2019 

року в Ємільчинській ОТГ, завдяки небайдужості і державницькому ставленню керівництва 

ОТГ – є збереження здоров’я населення, профілактика виникнення спалахів інфекційних 

захворювань, хвороб неінфекційного ґенезу. Дана програма є багатовекторною і охоплює 

основні сфери життєдіяльності громади. 

 

 

І. Загальна характеристика Програми  біологічної безпеки та біологічного захисту 

населення Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021 рік 

 

1. Ініціатор розроблення Програми  - Ємільчинська ОТГ; 



2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади при розробленні 

Програми: 

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» № 4004-ХІІ від 24.02.1994 року зі змінами від 06.09.2018 року; 

- Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів» №1602-18 від 22.07.2019 р. (система HACCP з 20.09.2019 р. 

набрали чинності п.2 ст.20, ст.21, ч.1 ст.64) 

- Постанова КМУ від 30.03.1998 року № 391 «Про затвердження Положення про 

державну  систему моніторингу довкілля»; 

- Рішення Конституційного суду України № 15-РП/98 від 25.11.1998 року «Про 

заборону надавати закладам лікувального спрямування платні послуги»; 

- Постанова КМУ № 559 від 23.05.2001 року «Про затвердження переліку професій, 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим 

профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі 

особистих медичних книжок»; 

- Наказ МОЗ України № 280 від 23.07.2002 року (у редакції наказу МОЗ України № 

150 від 21.02.2013 року) «Правила проведення обов’язкових профілактичних 

медичних оглядів працівників окремих професій виробництва та організацій, 

діяльність яких пов’язана з обслуговуванням  населення і може привести до 

поширення інфекційних хвороб»; 

- Постанова Головного санітарного лікаря України № 16 від 17.05.2010 року «Про 

попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей»; 

- ДСанПіН «Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського 

харчування» № 0139488-01 від 07.11.2001,; 

- ДСанПіН № 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною»; 

- ДСанПіН  «Утримання територій населених місць», наказ МОЗ України № 145 від 

17.03.2011 року; 

- ДБН В.2.5-75:13 «Каналізація. Зовнішні мережі і споруди»; 

- Наказ МОЗ України № 234 від 24.03.2016 року «Санітарний регламент для 

дошкільних навчальних закладів»; 

 

3. Розробник Програми -  Олевський міжрайонний відділ ДУ «Житомирський обласний 

лабораторний центр МОЗ України». 

Співрозробник Програми – фінансовий відділ Ємільчинської     селищної  ради. 

4. Відповідальний виконавець Програми - Олевський міжрайонний відділ ДУ 

«Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України». 

5. Учасники Програми - Олевський міжрайонний відділ ДУ «Житомирський обласний 

лабораторний центр МОЗ України», відділи і управління  Ємільчинської селищної 

ради. 

6. Період реалізації Програми – з 01.01.2021 року до 01.01.2022 року. 

7. Етапи виконання Програми – згідно розроблених квартальних і помісячних планів. 

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми – Державний, 

Ємільчинський селищний територіальний бюджет. 

9.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми – обсяг 

фінансування визначається в межах видатків, визначених Постановою КМУ від 



11.05.2003 року № 662 «Про внесення змін до Постанов КМУ  від 15.10.2002 року № 

1544 «Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату» і від 

27.08.2003 року № 1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і 

послуги, що виконуються і надаються за плату установами  та закладами державної 

санітарно-епідеміологічної служби». 

10. Основні джерела фінансування Програми – Державний бюджет, Ємільчинський 

територіальний бюджет, інші джерела, що не заборонені законодавством України. 

 

 

ІІ. Шляхи та способи розв’язання проблеми, термін виконання Програми 

 

1. Заходи, щодо запобігання виникнення отруєнь, гострих кишкових захворювань в ДНЗ 

громади. 

2. Заходи щодо запобігання виникнення отруєнь, гострих кишкових захворювань серед 

населення, що користуються водою громадських колодязів. 

3. Заходи щодо запобігання виникненню отруєнь нітратами і нітритами, вірусного 

гепатиту А, метгемоглобінемії, гострими кишковими захворюваннями серед дітей та 

педагогічного персоналу в школах ОТГ, що користуються відомчими колодязями. 

4. Заходи щодо запобігання кишкових інфекцій та гельмінтозів серед працівників ДНЗ. 

5. Заходи щодо запобігання поширення кишкових інфекцій  і гельмінтозів серед 

працівників закладів освіти. 

6. Заходи щодо запобігання поширенню кишкових інфекцій і гельмінтозів серед 

медичних працівників громади. 

7. Заходи щодо запобігання виникнення та  поширенню інфекційних захворювань серед 

пацієнтів, які обслуговуються в закладах районного центру первинної медико-

санітарної допомоги. 

8. Заходи щодо запобігання виникнення спалахів та поширенню внутрішньолікарняних 

інфекцій серед відділень та підрозділів лікувального закладів. 

Виконання Програми – на протязі 2021 року згідно квартальних та помісячних планів 

здійснення заходів.  

 

ІІІ. Очікувані результати  виконання Програми 

 

Виконання Програми  дасть можливість не допустити дестабілізації епідеміологічної 

ситуації на території громади, запобігти виникненню та поширенню інфекційних 

захворювань, отруєнь та хвороб неінфекційного ґенезу, як серед населення громади так і в 

організованих колективів, своєчасно виявляти і усувати можливі біозагрози для населення, 

профілактично посилювати санітарно-епідемічне благополуччя,  завершення процесу 

гармонізації національного законодавства з біологічної безпеки та біологічного захисту з 

нормами міжнародного права. 

 

 

ІV. Оцінка фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для 

виконання Програми. 

 



Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених в 

Державному бюджеті, бюджеті Ємільчинської об’єднаної територіальної громади, а також 

інших джерел, не заборонених  законодавством України. Необхідний обсяг фінансування 

Програми,  визначається щороку, виходячи з конкретних завдань. 

 

 

 

Завідувач сектору Ємільчинської філії 

Олевського міжрайонного управління 

Головного управління державної 

санітарно – епідеміологічної служби 

в Житомирській області                                                                       Анатолій КРИЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Додаток 1 

                                                                                                                  до рішення селищної ради 

                                                                                                        від 12.02.2021 №187 

 

ПЕРЕЛІК 

завдань і заходів Програми біологічної безпеки та біологічного захисту 

населення Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021 рік 

 
 

№ 

п/

п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідаль

ні за 

виконання 

Строк 

виконанн

я 

Обсяг фінансування, 

грн. 

Джерело 

фінансуван

ня 

 

2021 рік 

1. Заходи, щодо 

запобігання 

виникнення 

отруєнь, 

гострих 

кишкових 

захворювань в 

ДНЗ громади 
 

Взяття 

гігієнічних 

змивів, води і 

проб харчових 

продуктів на 

мікробіологічні 

показники, 

відповідність 

термічній 

обробці, 

дослідження 

параметрів 

мікроклімату, 

освітленості і 

інше 

Олевський 

міжрайонни

й відділ ДУ 

«ЖОЛЦ 

МОЗ 

України» 

На протязі 

2021 року, 

згідно 

квартальн

их та 

помісячни

х планів 

Бюджет 

селищної 

територіаль

ної громади 

В межах 

фінансових 

можливост

ей 

2. Заходи щодо 

запобігання 

виникнення 

отруєнь, 

гострих 

кишкових 

захворювань 

серед 

населення, що 

користуються 

водою з 

громадських 

колодязів 

Взяття проб 

води на 

хімічний, 

мікробіологічн

ий, 

паразитологічн

ий та 

радіологічний 

аналізи 

Олевський 

міжрайонни

й відділ ДУ 

«ЖОЛЦ 

МОЗ 

України» 

На протязі 

2021 року 

згідно 

річного 

плану 

Бюджет 

селищної 

територіаль

ної громади 

В межах 

фінансових 

можливост

ей 

3. Заходи щодо 

запобігання 

виникненню 

отруєнь 

нітратами і 

нітритами, 

вірусного 

гепатиту А, 

метгемоглобіне

мії, гострими 

кишковими 

Взяття проб 

води на 

хімічний, 

мікробіологічн

ий, 

паразитологічн

ий та 

радіологічний 

аналізи 

Олевський 

міжрайонни

й відділ ДУ 

«ЖОЛЦ 

МОЗ 

України» 

На протязі 

2021 року 

згідно 

квартальн

их та 

річного 

планів 

Бюджет 

селищної 

територіаль

ної громади 

В межах 

фінансових 

можливост

ей 



захворюванням

и серед дітей та 

педагогічного 

персоналу в 

школах ОТГ, 

що 

користуються 

відомчими 

колодязями 

 

4. Заходи щодо 

запобігання 

кишкових 

інфекцій, 

гельмінтозів та 

дифтерії серед 

працівників 

закладів освіти 

 

Взяття проб на 

кишкову групу, 

ентеробіоз, 

дифтерію та 

проведення 

гіг.навчання. 

Олевський 

міжрайонни

й відділ ДУ 

«ЖОЛЦ 

МОЗ 

України» 

На протязі 

2021 року 

згідно 

річного 

плану 

Бюджет 

селищної 

територіаль

ної громади 

В межах 

фінансових 

можливост

ей 

5. Заходи щодо 

запобігання 

виникнення та 

поширення 

інфекційних та 

неінфекційних 

захворювань 

серед 

працівників 

ДНЗ 

 

Взяття проб на 

кишкову групу, 

ентеробіоз, 

дифтерію та 

проведення 

гіг.навчання. 

Олевський 

міжрайонни

й відділ ДУ 

«ЖОЛЦ 

МОЗ 

України» 

На протязі 

2021 року 

згідно 

річного 

плану 

Бюджет 

селищної 

територіаль

ної громади 

В межах 

фінансових 

можливост

ей 

6. Заходи, щодо 

виконання 

регламенту для 

ЗОШ громади 

Дослідження 

параметрів 

мікроклімату, 

освітленості, 

шуму, вміст 

формальдегіду, 

СО, гамма та 

електромагнітно

го 

випромінювання 

Олевський 

міжрайонни

й відділ ДУ 

«ЖОЛЦ 

МОЗ 

України» 

На протязі 

2021 року, 

згідно 

квартальн

их та 

помісячни

х планів  

Бюджет 

селищної 

територіаль

ної громади 

В межах 

фінансових 

можливост

ей 

 

Завідувач сектору Ємільчинської філії 

Олевського міжрайонного управління 

Головного управління державної 

санітарно – епідеміологічної служби 

в Житомирській області                                                                       Анатолій КРИЛОВ 

 

 

 


