
П О Г О Д Ж Е Н О
Начальник Головного 

управління
ДержпродспожішсЛу^ои у 
Вінницькійг&б^аиеті

Г.П.Сидорук 
2016 року

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Начальник Управління 
Державного нагляду за 
дотриманням саітарного 
законодавства ГУ 
Держпродспоживслужби у 

іницькі$ ошіасті
О.П.Сорочан 

2016 року

П Л А Н
основних організаційних та санітарно-протиепідемічних заходів 

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління
Держпродспоживслужби Вінницької області на 2017 рік

Вінниця-2016



І. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ 
Пріоритетними напрямками діяльності Управління Державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного

управління Держпродспоживслужби у Вінницької області в 2017 році є:
• Забезпечення реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення області.

• Визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань, а також в охороні здоров’я населення від шкідливого впливу на нього 
факторів навколишнього середовища.

• Здійснення державного санітарно-епідемічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами незалежно від форм їх власності, фізичними особами та громадянами.

• Підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, профілактики інфекційних та 
неінфекційних захворювань, запобігання завезенню та поширенню особливо небезпечних (у тому числу карантинних) та небезпечних інфекційних 
хвороб, охорони довкілля.

• Контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та 
радіаційних уражень людей.

• Участь у розробці та контроль за виконання програм, що стосуються профілактики захворювань, запобігання шкідливому впливу 
факторів навколишнього середовища на здоров’я населення.

• Здійснення заходів щодо формування здорового способу життя з метою збереження здоров’я населення.

Основними завданнями Управління Державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного Управління 
Держпродспоживслужби у Вінницької області є:

1) Забезпечення контролю за виконанням Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 
«Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про особливості 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують 
спрощену систему оподаткування», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про охорону праці», «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про дитяче харчування», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про атмосферне 
повітря», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про відходи», «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки», «Про 
пестициди і агрохімікати» та ін.

2) Координація діяльності органів виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

і



3) Погодження санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів, що розробляються на території області органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями; контроль їх здійснення.

4) Реалізація першочергових заходів щодо профілактики інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних 
уражень людей, запобігання шкідливому впливу на стан здоров'я і життя людини факторів середовища життєдіяльності.

5) Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду і контролю у пунктах пропуску через державний кордон України.

6) Здійснення контролю і нагляду за дотриманням вимог стандартів, технічних регламентів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні 
і використанні (експлуатації) нехарчової продукції.

7) Здійснення нагляду за дотриманням вимог санітарних норм у стандартах.

8) Проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу та моніторингу атмосферного повітря, поверхневих вод суші, питної води, 
ґрунтів, фізичних факторів у місцях проживання та відпочинку населення, у тому числі на природних територіях курортів, а також моніторинг 
забруднення вод у районах водозаборів, які перебувають у зоні впливу аварії, стихійного лиха, катастрофи.

9) Аналіз небезпечних для здоров'я людини факторів середовища життєдіяльності людини.

10) Організація проведення обстежень, розслідувань, лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, а також санітарних, 
гігієнічних, епідеміологічних та інші видів оцінки середовища життєдіяльності людини, об'єктів, нехарчової продукції, робіт, послуг, проектної та 
нормативної документації.

11) Проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи і видача висновків щодо відповідності об'єктів експертизи вимогам 
санітарного законодавства.

12) Проведення експертизи умов виробництва, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення й утилізації отруйних 
речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів щодо безпеки для здоров'я населення й 
навколишнього природного середовища у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

13) Забезпечення санепіднагляду за дотриманням норм радіаційної безпеки і відповідних санітарних правил підприємствами, установами, 
організаціями, що виробляють, зберігають, транспортують, використовують радіоактивні речовини та джерела іонізуючих випромінювань, 
здійснюють їх захоронення, знищення чи утилізацію.

14) Визначення факторів, що шкідливо впливають на стан здоров'я людини, аналізування причин та умов виникнення і поширення 
інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей на території області.

15) Оприлюднення та розповсюдження інформації щодо діяльності Держпродспоживслужби, передбаченої Законом України «Про доступ до 
публічної інформації».

V
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№
п/п Найменування заходів Строк

виконання Виконавці
Форма

завершення
заходу

II. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

2.1 Організовувати і проводити:
- наради,семінарські заняття для спеціалістів з питань 

державного нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства територіальних управлінь Головного 
управління ДПСС у Вінницькій області (при 
необхідності).

протягом
року

Начальник управління, начальники відділів, 
головні спеціалісти

рішення,
протоколи
засідань,
доручення

2.2 Прийняти участь у:
- засіданнях колегій Держпродспоживслужби у 

Вінницькій області;
- апаратних нарадах у начальника Головного управління 

ДПСС у Вінницькій області;

протягом
року

Начальник управління, начальники відділів, 
головні спеціалісти

Рішення колегії, 
доручення, 
протоколи засідань

- засіданнях комісії з питань ТЕБта НС обласної 
державної адміністрації;

За планом, 
додаток №1

Начальник управління - « -

- нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях, 
які будуть проводитися Держпродспоживслужбою 
України;

За планом 
Держпродспо 
живслужбою 

України

Начальник управління, начальники 
відділів, головні спеціалісти

Програми,
протоколи,
інформаційні
матеріали

2.3 Проводити виїзди до територіальних управлінь з метою 
надання організаційно-методичної допомоги з питань 
організації та здійснення держсанепіднагляду відповідно 
до вимог Законів України «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення», «Про основні

Протягом
року

Начальники відділів , головні спеціалісти

V

Довідки про
результати
перевірок



№
п/п Найменування заходів Строк

виконання Виконавці
Форма

завершення
заходу

засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності», «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності».

2.4 Надати пропозиції до «Плану комплексних планових 
заходів органів державного нагляду(контролю) на 2018 
рік».

Вересень Начальник управління, начальники відділів Плани роботи

2.5 Надати пропозиції до плану роботи територіальних 
управлінь ГУ ДПСС у Вінницькій області на 2018 рік.

Листопад Начальник управління, начальники відділів 
регіональних управлінь

Плани роботи

2.6 Вивчати і впроваджувати передовий досвід роботи, 
нові нормативні документи, методичні рекомендації.

Протягом
року

Начальники відділів, головні спеціалісти Інформаційно- 
аналітичні 
матеріали, 
акти впроваджень

2.7 Забезпечити єдиний порядок упорядкування, обліку, 
схоронності, якості оброблення й використання 
документів згідно вимог ДСТУ 2734:2004 «Діловодство й 
архівна справа» та ДСТУ 4163-2003 «Державна 
уніфікована система документації. Уніфікована система 
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 
оформлювання документів».

Протягом
року

Начальники відділів, головні спеціалісти Дотримання вимог

2.8 На виконання Закону України «Про звернення громадян» 
здійснювати особистий прийом громадян.

Згідно
графіка

Начальник управління Протокол прийому,
рішення,
доручення

2.9 Забезпечити чітку роботу по розгляду письмових та усних 
звернень юридичних та фізичних осіб згідно чинного

Протягом
року

начальники відділів, головні спеціалісти
с

Розгляд справ, акти 
перевірок, рішення,
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№
п/п Найменування заходів Строк

виконання Виконавці
Форма

завершення
заходу

законодавства. відповіді

2.10 На виконання Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції», Указу Президента України від 
09.02.2004р. №175/204 «Про систему заходів щодо 
усунення причин та умов, які сприяють злочинним 
проявам і корупції» проводити відповідні заходи.

Протягом
року

Начальник управління, начальники відділів Розгляд подань, 
рішення

2.11 Розробити та затвердити план роботи Управління на 2018 
рік.

До 20 грудня Начальник управління, начальники відділів, 
головні спеціалісти

План

III. ІНФОРМАЦІЙНА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1 Підготувати та направити контрольні інформації згідно з 
планом облдержадміністрації та до вищестоящих 
організацій по їх запиту.

Протягом
року

Начальники відділів, головні спеціалісти Інформаційно-
аналітичні
матеріали

3.2 Підготувати інформаційні та аналітичні матеріали для 
розгляду на засіданнях колегії ГУ ДПССС у Вінницькій 
області, нарадах керівників ГУ ДПСС у Вінницькій 
області, оперативних нарадах у начальника управління, 
тощо.

Протягом
року

Начальники відділів, головні спеціалісти Інформаційно-
аналітичні
матеріали

3.3 Проводити аналіз виконання рішень, пропозицій, заходів 
комплексних планів.

Постійно - « - - « -

3.4 Проводити аналіз епідемічної ситуації та стану 
здійснення санітарно-протиепідемічних заходів на 
території області.
Результати аналізу направити у регіональні підрозділи ГУ 
ДПСС у Вінницькій області

Щоквар
тально

Начальник відділу санепіднагляду за 
дотриманнія санітарного законодавства та 
організації розслідування спалахів, головні 
спеціалісти відділу

Інформаційно-
аналітичні
матеріали

V
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№
п/п Найменування заходів Строк

виконання Виконавці
Форма

завершення
заходу

IV. ЗАХОДИ 3 ПИТАНЬ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКІВ 3 ГРОМАДСЬКІСТЮ

4.1 Забезпечити реалізацію державної політики за 
напрямками відкритості і прозорості повноважень та 
доступу кожного до інформації.

Протягом
року

Начальник управління,начальники відділів, 
головні спеціалісти

Інформаційно-
аналітичні
матеріали

4.2 Організувати та забезпечити систематичне подання для 
розміщення на веб-сайті Головного управління ДПСС у 
Вінницькій області відкритої статистичної та аналітичної 
інформації про події та роботу Управління державного 
нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ 
ДПСС у Вінницькій області.

Щомісячно Начальники відділів Інформаційно-
аналітичні
матеріали

4.3 На виконання Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» розмістити плани перевірок об’єктів 
держсанепіднагляду на сайті ГУ ДПСС у Вінницькій 
області.

До 01.12 та 
до 20.12.

Начальник управління Опубліковані 
плани перевірок

4.4 Надавати організаційно-методичну та експертно- 
аналітичну допомогу регіональним структурним 
підрозділам ГУ ДПСС у Вінницькій області у вирішенні 
питань, що стосуються доступу до публічної інформації.

Протягом
року

Начальник управління, начальники відділів Інформаційно-
методичні
матеріали

4.5 Здійснювати пропаганду здорового способу життя через 
засоби масової інформації та шляхом проведення лекцій, 
бесід з працівниками об’єктів держсанепіднагляду.

Протягом
року

Начальники відділів, головні спеціалісти Інформаційні
матеріали

^АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

5.1 Проводити: с

6



№
п/п Найменування заходів Строк

виконання Виконавці
Форма

завершення
заходу

5.1.1 надання адміністративних послуг та видачу документів 
дозвільного характеру відповідно до Законів „України 
«Про адміністративні послуги» та «Про Перелік 
документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності»;

При надход
женні

Начальник відділу,головні спеціалісти 
відділу організації держсанепіднагляду

Акти перевірок, 
дозвіли

5.1.2 експертизу документів суб’єктів підприємницької 
діяльності на право проведення робіт з використанням 
ДІВ;

Протягом
року

- «- Акти перевірок,
пропозиції,
дозволи

5.1.3 розгляд та погодження матеріалів, в яких 
обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
підприємств, установ, організацій

Протягом
року

Начальник відділу, головні спеціалісти 
відділу безпеки середовища 
життєдіяльності.

Лист погодження

5.1.4 розгляд та погодження Реєстрових карт об’єктів 
утворення, оброблення та утилізації відходів 
підприємств, установ, організацій

Протягом
року

- «- - « -

5.1.5 розгляд та погодження Проектів гранично допустимих 
скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти;

Протягом
року

- «- -«  -

5.2. Забезпечити:
- розгляд містобудівної документації, що затверджується 

архітектурно-містобудівною радою при управлінні 
містобудування та архітектури;

- участь у роботі архітектурно-містобудівної ради при 
управлінні містобудування та архітектури Вінницької 
ОДА.

Протягом
року

Головні спеціалісти відділу організації 
держсанепіднагляду ГУ ДПСС у Вінницькій 
області

- «-

VI. ПОТОЧНИЙ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД
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№
п/п Найменування заходів Строк

виконання Виконавці
Форма

завершення
заходу

6.1 Здійснити депжсанепіднагляд у відповідності до Закону 
України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» та ст.18, 19, 
20,22,23, 24 Закону України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благопо-луччя населення», 
діючих санітарних норм і правил (з урахуванням 
постанови КМУ від 19.09.2012р. №869 щодо 
затвердженння періодичності планових заходів) за:

Протягом
року

Начальник управління, начальники відділів, 
головні спеціалісти

Акти перевірок, 
пропозиції, 
інформаційні 
матеріали

6.1.1 реалізацією схем санітарної очистки населених місць, 
санітарним станом полігонів для твердих побутових 
відходів;

Протягом
року

Начальники регіональних відділів - « -

6.1.2 санітарно-технічним станом водопроводів на території 
області, виконанням вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною», Закону України «Про 
загальнодержавну програму «Питна вода України», 
«Положення про порядок проектування та експлуатації 
зон санітарної охорони» №2640-82, Постанови КМУ 
№2024 від 18.12.98р. «Про правовий режим ЗСО водних 
об’єктів», станом вирішення питань фторування, 
пом’якшення води та ін.

Протягом
року

Начальники регіональних відділів - « -

6.1.3 санітарно-технічним станом очисних споруд каналізації, 
які мають випуски в місцях водокористування;

Протягом
року

Начальники регіональних відділів Акти перевірок, 
пропозиції, 
інформаційні 
матеріали

6.1.4 дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму в 
лікувально-профілактичних закладах (ЛПЗ).

Протягом
року

Начальники регіональних відділів
є

- « -



№
п/п Найменування заходів Строк

виконання Виконавці
Форма

завершення
заходу

6.1.5 санітарно-технічним станом будинків-інтернатів для 
престарілих та інвалідів;

Протягом
року

Начальники регіональних відділів -«  -

6.1.6 готовністю місць масового відпочинку та оздоровчих 
закладів для дорослих до початку літнього оздоровчого 
сезону.

Квітень Начальники регіональних відділів

6.1.7 дотриманням санітарних норм в готелях, перукарнях, 
пральнях, лазнях.

Протягом
року

Начальники регіональних відділів Акти перевірок, 
пропозиції, 
інформаційні 
матеріали

6.1.8 умовами виховання, навчання, організації харчування та 
оздоровлення у навчальних закладах та дитячих закладах 
відпочинку/оздоровлення;

Протягом
року

Начальники регіональних відділів - « -

6.1.9 підготовкою і роботою закладів для оздоровлення і 
відпочинку дітей;

Протягом
року

Головні спеціалісти Управління, 
начальники регіональних відділів

6.1.10 підготовкою навчальних закладів до нового навчального 
року;

До 25.08 Головні спеціалісти Управління, 
начальники регіональних відділів

- « -

6.1.11 виконанням вимог Державної програми відпочинку та 
оздоровлення дітей на 2018 р.
Інформувати місцеві органи влади та ГУ ДПСС у

Протягом
року

Головні спеціалісти Управління, 
начальники регіональних відділів

- « -

я



№
п/п Найменування заходів Строк

виконання Виконавці
Форма

завершення
заходу

Вінницькій області;

6.1.12 роботою торгівельних організацій з питань дотримання 
вимог діючих санітарних норм і правил при реалізації 
пестицидів, агрохімікатів, будівельних матеріалів та 
продукції з полімерних та інших матеріалів, виробів 
дитячого асортименту, косметичної та лакофарбової 
продукції;

Протягом
року

Начальники регіональних відділів -«  -

6.1.13 виконанням «Основ Законодавства України про охорону 
здоров’я» (ст. 25, 26, 27), Законів України «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення», «Про пестициди та агрохімікати», «Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності», 
«Про захист рослин» та інших підзаконних актів в межах 
компетенції.

Протягом
року

Начальники регіональних відділів - « -

6.1.14 виконанням вимог законодавчих актів, які регламентують 
проведення заходів боротьби з інфекціями та їх 
профілактики;

Протягом
року

Начальники регіональних відділів - « -

6.1.15 виконанням заходів передбачених Національними і 
обласними Програмами профілактики інфекційних 
захворювань;

Протягом
року

Начальники регіональних відділів - « -

6.1.16 виконанням Постанови Кабінетів Міністрів України від 
22.09.11р №893 «Про затвердження Правил санітарної 
охорони території України»;

Протягом
року

Начальники регіональних відділів, де є 
пропуски через державний кордон або 
внутрішні митниці(пости)

- « -

6.1.17 вибіркову перевірку об’єктів нагляду підвищеного 
епідеміологічного ризику за участю спеціалістів 
Управління державного нагляду за дотриманням

Протягом 
року, згідго 
додатку №3

Началник та головні спеціалісти відділу 
санітарно-епідеміологічного нагляду та 
організації розслідування,

Акти перевірок
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№
п/п Найменування заходів Строк

виконання Виконавці
Форма

завершення
заходу

санітарного законодавства ГУ. спалахівНачальники регіональних відділів

6.2. Проводити:

6.1.1 аналіз спалахів, групових гострих кишкових захворювань 
і харчових отруєнь в навчальних та оздоровчих закладах, 
здійснювати заходи щодо їх попередження;

Протягом
року

Начальник відділу, головні 
спеціалісти,начальники регіональних 
відділів

Інформаційно-
аналітичні
матеріали

6.1.2 нагляд за виконанням заходів по запобіганню харчових 
отруєнь, кишкових інфекцій;

Протягом
року

начальники регіональних відділів Акти перевірок

6.1.3 дотримання вимог чинного санітарного законодавства в 
галузі радіаційної гігієни на об‘єктах нагляду;

Протягом
року

начальники регіональних відділів Акти перевірок

6.1.4 оперативний аналіз епідемічної ситуації з оцінкою 
ефективності профілактичних і протиепідемічних заходів. 
3 проблемних питань протиепідемічного забезпечення 
населення інформувати обласну, міські, районні 
державні адміністрації;

Протягом
року

Начальник відділу,головні спеціалісти 
відділу держсанепіднагляду та організації 
розслідування спалахів, начальники 
регіональних відділів

Інформаційно-
аналітичні
матеріали

6.1.5 епідеміологічне розслідування випадків особливо 
небезпечних інфекцій, групових випадків інфекційних 
захворювань та харчових отруєнь.
Інформувати ГУ ДПСС у Вінницькій області згідно вимог 
наказу МОЗ України №190 від 23.05.2002р. та інших 
нормативних документів;

Протягом
року

начальники регіональних відділів Акти
розслідування

6.1.6 аналіз епідемічної ситуації із захворюваності на грип та 
гострі респіраторні вірусні інфекції, при ускладненні 
епідемічної ситуації застосовувати регіональні підходи до 
введення своєчасних обмежувальних протиепідемічних 
заходів;

Щотижнево, 
при потребі 

щоденно

начальники регіональних відділів

с

Інформаційно-
аналітичні
матеріали
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№
п/п Найменування заходів Строк

виконання Виконавці
Форма

завершення
заходу

6.1.7 епідеміологічний нагляд стану виконання профілактичних 
та протиепідемічних заходів під час епідемії грипу на 
епідемічно значимих об’єктах.

Протягом
року

начальники регіональних відділів Акти перевірок,
інформаційні
матеріали

Начальник відділу організації держсанепіднагляду 
та організації розслідування спалахів

В.О.Хитрук

Начальник відділу безпеки середовища життєдіяльності Ю.М.Г ончар
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Д одаток 1

ПЕРЕЛІК
питань для розгляду на засіданні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

№
п/п Питання Термін

виконання Відповідальний за виконання

1. Про виконання рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 
24.10.2016р. « Про стан виконання заходів по забезпеченню 
санітарного та епідемічного благополуччя на території області»

Червень Начальник Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області

2. , Про виконання заходів по профілактиці отруєнь грибами Жовтень Начальник Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області



Додаток 2
П л ан  заходів д е р ж а в н о го  н а гл я д у  (ко н тр о л ю * ) 

в ідд ілу  с ан еп ід н агл яд у  т а  о р га н із а ц ії р о з сл ід у в а н н я  с п ал ах ів  У п р а в л ін н я  д ер ж а в н о го  н а гл я д у  за д о т р и м а н н я м  с ан ітар н о го  з ак о н о д а в с т в а  Г о л о в н о го  У п р а в л ін н я
Д ер ж п р о д сп о ж и в л у ж б н  у В ін н и ц ь к ій  області

№
Найм енування суб ’єктів 

господарю вання

М ісце провадж ення господарської 
діяльності або  його відокремлених 

підрозділів

Ідентифікацій 
ний код 

ю ридич ної 
особи, або 

реєстраційний 
номер 

облікової 
картки Ф ОП

Вид господарської 
діяльності

Ступінь
ризику

Дата початку 
проведення 

заходу

Д ата
заверш ення
здійснення

заходу

Найм енування органу 
держ авн ого  нагляду 

(контролю )

1 В Ц РК Л  м.В інниця м .В ін ниця, вул .Х м ельницькс 
ш осе,92.

1982502 ' м едична практика середній 20.02.2017 06.03 .2017 Головні спеціалісти ВСЕНтаРС ГУДНм 
ДСЗ іа Управління 

Держпродспоживслужбн у Вінницькому

2 О бласна психоневрологічна л ікарня 
ім. Ю щ енко

21037, В інни цька обл., м .В ін ниця, 
вул. П ирогова, 109

1982264 м едична практика високий 13.03.2017 28.03.2017
Головні спеціалісти ВСЕНтаРС ГУДНм 

ДСЗ га Управління 
Держпродспоживслужбн у ч.Вінниця

3 Д П  "К лінічний санаторій  "А вангард" 22800, В інни цька обл., Н ем ирівський 
р -н ., м .Н ем ирій , вул .Ш евчсн ка, 16

4818298 надання 
оздоровчих послуг

високий 1505.2017 18.05.2017 Головні спеціалісти ВСЕНтаРС ГУДНм 
ДСЗ та Управління 

Держиродсножнвелужби у

4 Д П  "Д итячий санаторій  "Сокілець" 22846, В інни цька обл., Н ем ирівський 
р-н ., с.С окілець

23055682 надання 
оздоровчих послуг

високий 05.06.2017 08.06 .2017 Головні спеціалісти ВСЕНтаРС ГУДНм 
ДСЗ та Управління 

Держпродсиоживслужбн у 
Нсчирівському районі

5 ТО В  Л О СК "М аяк-ЛТД" 23316, В інни цька обл .,Т иврівський  р- 
н, с .С ел и ш е .^у л . Л ісова, 1

25497649 надання 
оздоровчих послуг

високий 06.06.2017р. відповідно д о  
вимог

Головні спеціалісти ВСЕНтаРС ГУДНіа 
ДСЗ та Управління 

Лсржпролспожинслужби у Тнврінськочу 
районі

6 Н емирівський Д ЗО В  "Дружба" 22855, В інни цька обл., Н ем ирівський 
р-н ., с .В овчок  7

20100057 надання 
оздоровчих послуг

високий 12 06.2017 15 06.2017 Головні спеціалісти ВСКНтаРС ГУДНіа 
ДСЧ .а Управління

Немкрівському районі
7 О бласна ф ізіотерапевтична лікарня 22000, В інни цька обл., м. Х мільник, 

вул. Ш олом А лейхема,8
1982442 надання 

лікувально- 
оздоровчих послуг

середній 12.06 2017 відповідно до 
вимог

Головні спеціалісти ВСЕНтаРС ГУЛІ їм 

'  Хмільницькому районі

8 П озаш кільний проф ільний дитячий 
навчальний заклад  "Дитячий 
оздоровчий комплекс 
ім .В .Загурного"

23525, В інни цька обл., 
Ш аргородський  р-н , с. Клекотина

20106670 н адання послуг у 
сф ері позаш кільної 
освіти  з напрямку 

оздоровлення

високий 14.06.2017 відповідно ДО 
вимог Головні спеціалісти ВСЕНтаРС ГУДНіа 

Миргородському районі

9 КЗ Д Ф О Т  "Ю вілейний" 23743 , В інни цька обл., 
Г айсинський  р-н.. с. С тепаш ки , вул. 
Ж м урка, 67

25498484 надання 
оздоровчих послуг

високий 12.06 .2017р. 16.06.2017р. Головні спеціалісти ВСЕНтаРС ГУДНм

10 К алинівська центральна районна 
лікарня

м .К али н івк а , вул. 
Чкалова, 6

0,01982554 діяльність 
лікарських 

закладів 
медична практика

високий 15.06.2017 відповідно до 
вимог Головні спец.хпсти ВСЕНтаРС ГУДНіа 

ДСЗ іа Управління 
Дсржпролспоживслужби у 

Калинівському районі

11 КЗ «О здоровчий табір «Форту на»» 23036, В інни цька область. Барський 
р ай он , село  М итки, вулиця 
Ж овтн ева. 1Б

32227749 надання послуг у 
сфері позаш кільної 
освіти  з напрямком 

оздоровлення

високий 03.07.17р. 07.07.17р.

Головні спеціалісти ВСЕНіаРС ГУДНм 

Дсржпролспоживслужби у Курському

12 В інницька обласна дитяча клінічна 
лікарня

21029. В інни цька обл., м .В ін ниця, 
вул. Х м ельницьке шосе. 108

3082760 медична практика високий 03.07.2017 15.01.1900 Головні спеціалісти ВСЕНіаРС ГУДНіа 
ДСЗ іа Управління

13 Т О В  Дитячий санаторій  "Зелена 
діброва"

24600. В інни цька обл .ем т К риж опіль. 
вул .Радянська, 28

5435560 надання 
оздоровчих та 
відпочинковнх

ПОСЛУГ

високий 03.07.2017 14.07.2017
Головні спеціалісти ВСЕНтаРС І УДНіа 

Лсржпрі>лспожинс;іу*/кГ>н у

14 О здоровчий табір "Світанок" 24525 В інни цька о бл ..Я м пільський р- 
н с .П етраш івка в у л .Лісова .14 ’ і

# 1

0 5 4 1 3 6 3 0 надання 
оздоровчих та . 
відпочинковнх

Високий 03 07 2017 відповідно д о  
вимог

Головні спеціалісти ВСЕНіаРС ГУДНм.

Держпродспоживслужйи ' ' Ячпільсм<о<Й 
районі

15 Вінницький обласний клінічний 
онкологічний диспансер

21029, В інни цька обл., м .В ін ниця, 
вул. Х м ельницьке ш осе. 84

5484161 медична практика високий 24.07 2017 07.07 .2017
Головні спеціалісти ВСЕНіаРС ГУДНм 

ДСЗ та Управління

16 О бласна клінічна лікарня 
їм .M .І.Пирогова

21018, В інни цька о бл .. м .В інниця, 
вта . П ирогова, 46

2011031 медична практика високий 04.09.2017 19 09.2017 Головні спеціалісти ВСЕНтаРС ГУДНм 

Держпродспоживслужбн у м.Вінниця

17 Ринок «У рож ай» підприємства 
облспож ивспілки «Госпрозрахункове 
об’єднання ринків м. В інниці»

21018, м .В ін ниця, вул П ирогова 1557153 Н адання послуг зі 
створення 

належ них умов для 
продаж у с\г

високий 11 10.2017 13.10.2017
Головні спеціалісти ВСЕНіаРС ГУДНіа 

ДСЗ іа Управління

18 Ш  «Вінницяоблводоканал» 21022, В інни цька обл ., м .В інниця, 
вул. К иївська, 173

3339012 забір,очиш ення та 
постачання води

високий 24.10.2017 08.11 .2017
Головні спеціалісти ВСЕНтаРС ГУДНіа 

ДСЗ та Управління 
Держпродспоживслужбн у ч.Вінниця

19 Міська л ікарня «Центр матері та 
дитини»

21019, В інни цька обл., м .В ін ниця, 
вул. М аяковського, 138

25500212 м едична практика високий 30.10.2017 15.11.2017

Головні спеціалісти ВСЕНіаРС ГУДНіа 

Держпродспоживслужби у ч.Вінниця

20 Науково-дослідний інститут 
>еабілітації інвалідів науково- 
навчально-лікувальний комплекс 
ЗНМУ ім.М .І. П ирогова

21029, В інни цька обл ., м .В інниця, 
вул.. Х м ельницьке шосе, 104

3191667 м едична практика високий 13.11.2017 28.11.2017

Головні спеціалісти ВСЕНіаРС ГУДНм 
ДСЗ та Управління

* Д ата  перевірки м ож е зм іню ватись з урахуванням  комплексності перевірок


