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Про підсумки роботи Голованівського районного управління
Головного управління Держродспоживслужби в Кіровоградській області
за 2018 рік та основні напрямки діяльності на 2019 рік
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Держродспоживслужби в Кіровоградській області проводяться планові та
позапланові перевірки суб'єктів господарської діяльності, згідно відповідного
річного плану. Суттєві порушення виявлено на 76% перевірених об'єктів.
Значна частина перевірок припадає у складі комісій. Протягом 2018 року
було проведено 154 комісійних перевірок, в основному перевірки дитячих
оздоровчих таборів, дитячих навчальних закладів, водогонів. На 47%
перевірених закладів виявлено порушення. По виявлених порушеннях
керівникам направлено приписи, поставлено на контроль їх виконання.
Під час підготовки та проходження оздоровчої компанії в роботі виявлені
порушення які стосувались матеріально-технічного забезпечення (застаріле
обладнання, недостатність меблів, відсутність повірки електрорегіструючих
приладів), так і питань з організації харчування, невідповідність води за
санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками.
Всі табори відкриті за погодженням з Держпродспоживслужбою району.
Оздоровча кампанія пройшла спокійно. Спалахів інфекційних хвороб і
харчових отруєнь впродовж оздоровчого періоду не зареєстровано.
За 2018 рік Держпродспоживслужбою району розглянуто 13 звернень
щодо порушень під час застосування пестицидів і агрохімікатів, розміщення
господарських будівель, організації харчування в дитячих навчальних закладах
району. Всі скарги розглянуто своєчасно, надані відповіді заявникам.
Загалом працівниками відділу надано 518 приписів різним закладам, що
стосується санітарно-епідемічних питань. Проведено 537 семінарів, нарад,
бесід, опубліковано 69 статей в районних газетах.
Протягом 2019 року на засіданнях районної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підготовлено та заслухано 5
питань.
Спалахів інфекційних захворювань в Голованівському районі протягом
2018 - 2019 років не зареєстровано.
Відділ безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
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Держпродспоживслужби в Кіровоградській області забезпечує реалізацію
державної політики у галузі ветеринарної медицини та безпечності харчових
продуктів на території Голованівського району та здійснює державний
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благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових
продуктів, неїстівних (побічних) продуктів тваринного походження, кормів та
інших об’єктів санітарних заходів, охороною території Голованівського району
від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку
Міжнародного епізоотичного бюро (далі - МЕБ) з територій інших держав або
карантинних зон.
Згідно переліку підконтрольних об’єктів по ступеням ризику на території
Голованівського району знаходиться 3 суб’єкта господарювання з високим
ступенем ризику, 7 - з середнім ступенем та 650 - з незначним ступенем ризику
провадження господарської діяльності.
У 2018 році на території району проведено 463 обстеження об'єктів
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, зокрема 368
обстежень господарств різних форм власності, 95 - інших об’єктів.
Відповідно до Законів України: "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності", "Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про державний контроль
за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти
тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", Голованівським
районним управлінням Головного управління Держпродспожтвслужби в
Кіровоградській області було здійснено 23 планові та 4 позапланові перевірки
суб’єктів господарювання.
Відповідно до наказу від 14 липня 2017 року № 120 «Про посилення
державного нагляду» працівниками управління у складі районної комісії по
перевірці закладів торгівлі і громадського харчування, з метою проведення
аналізу на споживчому ринку району, проведено обстеження 244 закладів з
роздрібної торгівлі та 45 закладів громадського харчування. В ході проведених
обстежень було виявлено ряд порушень. Виявлені недоліки власникам
рекомендували усунути в найкоротші терміни.
Проведено державну реєстрацію 53 потужностей операторів ринку, всього
з початку проведення реєстрації - 407 операторів ринку.
Територіальними органами та установами ветеринарної медицини видані
наступні документи дозвільного характеру: ветеринарні документи
(ветеринарні свідоцтва та ветеринарні довідки) – 3557, експлуатаційні дозволи з
виробництва та переробки неїстівних продуктів тваринного походження,
змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів – 2.
За 2018 рік спеціалістами державних лабораторій ветеринарно-санітарної
експертизи на агропродовольчих ринках району оглянуто (проведено
експертиз) 11823 партій продукції тваринного та рослинного походження,
не допущено до реалізації всього 0,837 т харчових продуктів рослинного та
тваринного походження.
На виконання Плану державного моніторингу харчових продуктів
рослинного походження при внутрішньодержавному обігу протягом 2018 року
проведена робота по відбору та дослідженню 36 проб харчових продуктів

3
рослинного
походження.
За результатами досліджень продукція
відповідає нормативним показникам.
За порушення ветеринарного та харчового законодавства у 2018 році
притягнуто до адміністративної відповідальності 84 особи на суму 5780 грн., у
тому числі за порушення ветеринарно-санітарних правил торгівлі на ринках і за
порушення вимог Закону України "Про ветеринарну медицину", статті 107
КУпАП – 82 особи на суму 5678 грн., за порушення статті 107-2 (щодо
ідентифікації тварин) - 2 особи на суму 102 грн.
З метою забезпечення контролю за переміщенням тварин протягом
2018 року на території району проведено ідентифікацію та реєстрацію тварин в
приватному секторі: великої рогатої худоби – 585 голів, свиней – 3502 голів,
дрібної рогатої худоби – 96 голів. Забезпечувався дієвий контроль за
переміщенням тварин в частині заборони переміщення без супровідних
ветеринарних документів.
З метою недопущення виникнення несприятливої епізоотичної ситуації,
державними
інспекторами
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Держпродспоживслужби спільно з представниками Державної автомобільної
інспекції протягом звітного періоду здійснювались відпрацювання автошляхів з
метою перевірки автотранспортних засобів на предмет виявлення порушень
Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні. Вивчались
ймовірні об’їзні шляхи, якими може перевозитися дана категорія вантажів та
живі тварини в обхід місць дислокації нарядів дорожньо-патрульної служби,
можливі схеми, які використовуються для незаконного переміщення
продукції тваринного походження та живих тварин.
Забезпечено безумовне виконання затвердженого Плану заходів щодо
запобігання занесення африканської чуми свиней на територію району та
області, неухильне виконання попередніх рішень Державних надзвичайних
протиепізоотичних комісій всіх рівнів з профілактики африканської чуми
свиней.
Здійснювався постійний контроль за дистрибуцією і використанням
ветеринарних лікарських засобів (ветеринарних препаратів) відповідно до листа
Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області
від 28 липня 2016 року № 623 «Контроль за обігом ветеринарних лікарських
засобів (ветеринарних препаратів)».
Протягом року проведено 11 засідань державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при Голованівській райдержадміністрації.
Голованівським
районним
управлінням
Головного
управління
Держпродспоживслужби із залученням медичних працівників фельдшерськоакушерських пунктів постійно проводиться інформування населення у вигляді
бесід, рекомендаційних листів, інформацій у засобах масової інформації з
питань профілактики захворювань, спільних для тварин та людей, харчових
отруєнь, стихійної торгівлі, тощо. Протягом звітного періоду було проведено:
14 семінарів, 16 доповідей, 27 лекцій та 5800 бесід.
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Враховуючи вищевикладене та рішення колегії районної державної
адміністрації від 26 липня 2019 року № 20:
1. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та
керівникам навчальних закладів району забезпечити:
постійний контроль за організацією харчування в навчальних закладах
району;
проведення дератизаційних, дезінсекційних заходів;
систематичний лабораторний контроль (моніторинг) за якістю питної води
та паспортизація джерел водопостачання.
2. Сільським та селищним головам:
1) Взяти на баланс водогони та громадські криниці, провести
паспортизацію джерел водопостачання та постійно проводити моніторинг
(лабораторні дослідження) якості питної води, що подається населенню.
2) Згідно нових вимог ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарної
очистки території» та Наказу Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 № 6 «Про
затвердження Рекомендацій із розроблення схем санітарної очистки населених
пунктів» розробити та затвердити схеми санітарної очистки населених пунктів.
3) Паспортизувати місця видалення відходів та проводити лабораторні
дослідження.
4) Зобов'язувати власників тварин в обов'язковому порядку проводити
ідентифікацію сільськогосподарських тварин та сприяти у виплаті населенню
дотації за утримання тварин.
5) Здійснювати контроль за дотриманням правил утримування в населених
пунктах домашніх тварин.
6) Проводити санітарно-просвітницьку та роз'яснювальну роботу на
підконтрольній території.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації
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