
 

 

Додаток 2 

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 щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)  

щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства  

у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення у дошкільному 

навчальному закладі 
 

№ 

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 

Нормативне 

обґрунтування 

та
к 

ні НР** 

 

І. Загальні питання 

1 Територія, будівлі, 

приміщення, споруди, 

обладнання закладу 

іншими юридичними 

та фізичними особами 

з метою, що не 

пов’язана з 

навчально-виховним 

процесом та 

життєдіяльністю дітей 

не використовуються  

Високий  

Середній 

Незначний 

    
Пункт 2 

розділу І  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

 

 

 

 

ІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги до улаштування території 

1 Обладнання території 

закладу справне, 

територія освітлена 

відповідно до діючих 

норм (не менше 10лк 

на рівні землі в темну 

пору доби) 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 1 

розділу ІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 
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2 Пісочниці на 

групових 

майданчиках 

бортиками 

огороджені, на ніч 

закриваються, заміна 

піску не рідше одного 

разу на рік 

проводиться. 

Щоденно перед грою 

пісок перемішується і 

злегка зволожується, 

перекопується. У міру 

забруднення пісок 

замінюється на чистий 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзаци перший 

та другий 

пункту 3 

розділу ІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

3 У теплу пору року, з 

квітня по жовтень, 2 

рази впродовж всього 

періоду засновник 

(власник) лабораторні 

дослідження піску на 

наявність яєць 

гельмінтів організував 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац третій 

пункту 3 

розділу ІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

4 Для озеленення 

території закладу 

заборонені дерева, 

кущі, рослини з 

колючками (біла 

акація, глід, шипшина 

тощо), отруйними 

плодами та рослини 

згідно з Переліком, 

наведеним у додатку 1 

до Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234, не 

використовуються  

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 2 

розділу ІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

5 Прибирання території 

закладу відповідає 

санітарним вимогам 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац другий 

пункту 6  

розділу ІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234  

ІІІ. Стан дотримання гігієнічних вимог до розміщення будівель та приміщень дошкільних 

навчальних закладів 

1 У будівлі закладу та 

на території земельної 

ділянки принципи 

раціонального 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац перший 

пункту 1 

розділу ІІІ  

Санітарного 



3 

                                                                                                                     Продовження додатка 2 

 

 

 

розміщення 

приміщень дотримані 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

2 Для прання, сушіння 

та прасування 

білизни, рушників 

тощо у закладі 

облаштовані 

відповідні 

приміщення, прання 

та прасування 

особистих речей 

персоналу у закладі не 

проводиться, у разі 

відсутності власної 

пральні прання 

білизни здійснюється 

іншими пральнями, за 

винятком пралень, що 

обслуговують 

інфекційні заклади 

охорони здоров'я, 

об'єкти хімічної та 

іншої небезпечної 

промисловості 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 6 

розділу ІІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

3 Підлога у 

приміщеннях 

групових (житлових) 

осередків має 

вологостійкість, 

низьку 

теплопровідність, 

стійкість до мийних і 

дезінфекційних 

засобів, є неслизькою. 

Підлога у харчоблоці, 

пральні, туалетних, 

ванно-душових, 

душових забезпечена 

ухилом у каналізацію 

(зливні трапи з 

нахилом підлоги до 

отвору трапу не 

менше 0,03%) або 

іншими 

технологічними 

рішеннями, які 

дозволяють 

забезпечити чистоту 

приміщень, отвори 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 7 

розділу ІІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 
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трапу решітками 

закриті 

IV. Стан забезпечення природним та штучним освітленням 

1 Основні приміщення 

закладу (групові 

(житлові) осередки, 

медичні кабінети, 

приймально-

карантинні 

відділення, зали для 

музичних та 

фізкультурних занять, 

кабінети для роботи з 

комп'ютерами та 

технічними засобами 

навчання тощо) 

природне освітлення 

мають 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац перший 

пункту1 

розділу ІV  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

2 для захисту від 

прямих променів 

сонця, запобігання 

перегріванню 

приміщень, у яких 

перебувають діти, 

жалюзі, козирки, 

штори або інші види 

захисту передбачені 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац перший 

пункту 2 

розділу ІV  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

3 джерела штучного 

освітлення достатнє та 

рівномірне освітлення 

всіх приміщень 

забезпечують.  

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац перший, 

пункту 5,  

розділу ІV  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

4 Нормативи штучної 

освітленості основних 

приміщень 

дотримуються 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац третій 

пункту 5 

розділу ІV,  

додаток 2    

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

5 Заміна, зберігання 

перегорілих ламп 

відповідають вимогам   

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 7 

розділу ІV  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

6 Лабораторний 

контроль рівня 

Високий      Пункт 9  

розділу ІV 
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освітленості не рідше 

одного разу на рік (не 

менше 3 вимірів у 3-5 

приміщеннях) 

проводиться  

Середній 

Незначний 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

V Вимоги щодо водопостачання, водовідведення та опалення 

1 

 

Заклад мережами 

господарсько-питного 

водопостачання, 

мережами каналізації, 

водостоку обладнаний 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац перший 

пункту 2 

розділу V  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

2 Холодною і гарячою 

проточною водою 

групові (житлові) 

осередки, кімната 

природи, їдальня, 

буфетні, медичні 

приміщення, пральня, 

ванно-душові, 

туалетні кімнати, зали 

басейнів тощо з 

установленням 

кранів-змішувачів 

забезпечені. Гаряча 

вода із системи 

водяного опалення 

для будь-яких цілей 

не використовується 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац перший 

пункту 3 

розділу V  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

3 Стояки побутової 

каналізації, проведені 

через приміщення 

закладу закриті 

оштукатуреними 

коробами та 

забезпечені 

устаткуванням для 

ревізії 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац другий 

пункту 6 

розділу V  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

4 Через виробничі 

приміщення 

харчоблоку стояки 

побутової каналізації 

не проведені 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац третій 

пункту 6 

розділу V  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

5 Заклад системою 

опалення обладнаний: 

наявна централізована 

система 

теплопостачання або 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац перший 

пункту 2, абзац 

перший пункту 

7 розділу V  

Санітарного 
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безпечна автономна 

система 

теплопостачання, які 

спроможні 

забезпечити 

оптимальні показники 

мікроклімату  

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

6 Для запобігання 

опікам і травмам у 

дітей опалювальні 

прилади дерев`яними 

решітками (або 

металевими за умови 

безпечної 

температури) 

огороджені. 

Для огородження 

опалювальних 

приладів дерев’яно-

стружкові і дерев’яно-

волокнисті плити та 

огорожі з полімерних 

матеріалів не 

використовуються. 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 8 

розділу V  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

7 Заклад системою 

вентиляції 

обладнаний. 

Природна вентиляція 

приміщень 

здійснюється через 

вентиляційні канали. 

Окремі системи 

вентиляції в 

харчоблоці, ізоляторі, 

роздягальнях, 

туалетних кімнатах 

наявні 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац перший 

пункту 2 

розділу V , 

абзац перший 

пункту 2 

розділу VI  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

8 Заклад гарячою 

проточною водою 

впродовж усього року 

забезпечений. На 

випадок перебоїв у 

постачанні гарячої 

проточної води 

резервне гаряче 

водопостачання 

передбачене 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац перший 

пункту 2, абзац 

другий пункту 

3 розділу V  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 
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9 Температура гарячої 

води, що подається до 

приміщень закладу 

показникам не нижче 

37С та не вище 60С 

відповідає 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 4 

розділу V  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

10 Вода, що постачається 

у заклад, вимогам 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 

відповідає  

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 1 

розділу V  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234, 

Додатки  1, 2 

ДСанПіН  

2.2.4-171-10 

11 Організація питного 

режиму 

оптимальному 

задоволенню потреб 

дітей у безпечній та 

якісній воді сприяє: 

кожна дитина за 

потреби кип’ячену 

(охолоджену до 

кімнатної 

температури ) або 

фасовану воду в 

індивідуальній чашці 

отримує.  

Кип’ячену воду 

зберігають у добре 

вимитому посуді і 

міняють не рідше ніж 

1 раз на добу. 

При використанні 

установок із 

дозованим розливом 

негазованої фасованої 

води заміна ємності не 

рідше одного разу на 

2 тижні здійснюється. 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзаци 

перший, третій 

пункту 5 

розділу V  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234, 

пункт 1.5  

Інструкції, 

затвердженої 

наказом 

 № 298/227 

VI. Повітряно-тепловий режим 

1 Оптимальна 

температура у 

групових осередках 

закладу +19-23 °С, у 

приміщеннях басейну 

- +29-30 °С, у залах 

для занять музикою та 

фізичною культурою 

+18-19 С, у теплих 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 1 

розділу VІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 
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переходах - не менше 

+15  С забезпечена. 

У приміщеннях, що 

займають кутове 

положення або 

знаходяться в торці 

будівлі закладу, 

температура повітря 

становить не менше 

+21 °С. 

Кімнатні термометри 

розміщені на 

внутрішній поверхні 

кожного приміщення, 

де перебувають діти, 

на рівні 0,8-1,2 м від 

підлоги залежно від 

зросту дітей. 

2 За відсутності дітей 

приміщення закладу 

періодично 

провітрюються, 

тривалість та умови 

провітрювання 

дотримуються 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац другий 

пункту 2, абзац 

перший пункту 

3 розділу VІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

3 Показники відносної 

вологості повітря в 

приміщеннях, де 

перебувають діти, 

становлять 40-60% 

Високий  

Середній 

Незначний  

    Пункт 4 

розділу VІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

4 Режим, тривалість, 

умови проведення 

прогулянок дітей на 

свіжому повітрі 

вимогам відповідають 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункти 5, 6, 7 

розділу VІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

5 Лабораторний 

контроль показників 

мікроклімату 

(температура, 

вологість) 

проводиться не рідше 

двох разів на рік (не 

менше 6 вимірів)  

 

 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 8 

розділу VІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

VII. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання приміщень та обладнання 

1 Обладнання основних 

приміщень закладу 

Високий      Абзац перший 

пункту 1 
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відповідає зросту та 

віку дітей.. 

Середній 

Незначний 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

2 Ліжка промарковані 

однаково з 

постільною білизною, 

мішками для 

зберігання постільної 

білизни (при 

використанні 

розкладних ліжок), 

рушником, горщиком 

(для дітей раннього 

віку), шафою у 

приймальні та 

роздягальні (цифрове 

маркування 

відповідно до списку 

дітей групи) 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац другий 

пункту 8 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

3 При розміщенні ліжок 

мінімальна відстань 

до опалювальних 

приладів - 20 см, 

оптимальна відстань 

між узголів`ями двох 

ліжок - 30 см, між 

боковими сторонами - 

від 65 см дотримана 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац 

четвертий  

пункту 8 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

4 Кожне спальне місце 

необхідними 

постільними речами 

забезпечене 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац перший,  

пункту 9 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

5 Заміна, зберігання, 

обробка/прання 

постільної білизни, 

постільних речей 

санітарним вимогам 

відповідають 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 10 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

6 Обладнання 

туалетних кімнат 

групових (житлових) 

осередків відповідає 

санітарним вимогам 

Високий  

Середній 

Незначний 

.    Абзац перший 

пункту 11 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 
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7 У туалетних кімнатах 

або в інших 

господарських 

приміщеннях  

господарські шафи 

для зберігання 

інвентарю для 

прибирання, 

спеціального одягу 

тощо наявні. У групах 

для дітей раннього 

віку  стелажі для 

горщиків встановлені 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац другий 

пункту 11 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

8 Вимоги щодо 

улаштування куточку 

природи 

дотримуються 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 12 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

9 Гігієнічні вимоги до 

приміщення для 

перегляду 

телевізійних передач 

дотримуються 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 13 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

10 Утримання приміщень 

в порядку й чистоті, 

забезпеченість, 

використання, 

зберігання 

санітарного та 

спеціального одягу 

відповідає санітарним 

вимогам.  

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункти 14, 15 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

11 Режим та умови 

прибирання 

приміщень, миття 

обладнання вимогам 

відповідає 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзаци 

перший, 

другий, третій 

пункту 16, 

абзаци перший 

та другий 

пункту 19, 

пункт 20 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

12 Генеральне 

прибирання 

приміщень 1 раз на 

тиждень з 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 17 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 
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_______________ 

використанням 

мийних засобів, 1 раз 

на місяць з 

використання 

дезінфекційних 

засобів, профілактичні 

заходи в умовах 

ускладнення 

епідемічної ситуації 

проводяться 

затвердженого 

наказом № 234 

13 Зберігання інвентарю 

для прибирання 

відповідає санітарним 

вимогам 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац третій 

пункту 19 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

14 Для проведення 

дезінфекційних робіт 

використовуються 

розчини препаратів з 

низькою токсичністю. 

Дезінфекційні засоби 

зберігаються у 

затемнених місцях. 

Мийні і дезінфекційні 

засоби зберігаються в 

недоступних для дітей 

місцях 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 21 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

15 Проведення миття, 

обробки та 

дезінфекції іграшок 

для дітей 

відповідають 

санітарним вимогам 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 22 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

16 Заходи щодо 

унеможливлення 

проникнення гризунів 

та запобігання 

потраплянню комах 

до закладу 

здійснюються 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 25 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234, 

частина друга 

статті 18  

ЗУ № 1645-ІІІ 

17 За епідемічними 

показаннями у закладі 

дезінсекція та 

дератизація 

проводиться ( за 

відсутності дітей) 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 26 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 
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18 У закладі під час 

функціонування груп 

капітальний ремонт, а 

також малярні 

ремонтні роботи не 

проводяться. 

Поточний ремонт 

проводиться за 

відсутності дітей у 

приміщенні, де такий 

ремонт здійснюється 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 27 

розділу VІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

VIII. Санітарно-гігієнічні вимоги до басейнів 

1 Утримання басейну 

відповідає санітарним 

вимогам 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 1 

розділу VІІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

2 Ванна басейну 

заповнена питною 

водою, що відповідає 

вимогам  

ДСанПіН 2.2.4-171-10, 

температура води 

підтримуються на 

рівні +28-30°С 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 2 

розділу VІІІ 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234, 

Додатки  1, 2 

ДСанПіН 2.2.4-

171-10 

3 Воду у ванні басейну з 

частковою 

рециркуляцією 

знезаражують.  

Для знезаражування 

води концентровані 

розчини, що 

додаються до води при 

її надходженні на 

фільтри готуються у 

спеціальному 

приміщенні. 

Залишкова кількість 

хлору у воді басейну 

становить 0,5-0,7 

мг/дм -

3, брому - 1,2 

мг/дм -

3. При 

наповнюванні басейну 

водопровідною водою 

її щодня повністю 

замінюють. 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 5 

розділу VІІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

4 Випуск води з ванни 

басейну з наступною 

дезінфекцією не рідше 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 6 

розділу VІІІ  

Санітарного 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10
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1 разу на 10 днів 

проводиться, вимоги 

щодо проведення 

дезінфекції ванни 

басейну 

дотримуються 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

5 Поточне прибирання 

басейну з 

використанням 

мийних і 

дезінфекційних 

засобів проводиться 

щодня. Дезінфекція 

підлоги приміщень, 

стін залу басейну (на 

відстані 2 м від 

підлоги), обхідних 

доріжок, обладнання, 

ручок дверей, 

санітарно-технічного 

обладнання тощо 

проводиться. 

Для прибирання зали з 

ванною басейну 

окремий 

промаркований 

інвентар наявний. Для 

прибирання туалетів, 

душових та 

роздягалень; зали для 

розминки дітей, 

кімнати тренера і 

медичної сестри 

окремий 

промаркований 

інвентар наявний. 

Прибиральний 

інвентар зберігається 

окремо у недоступних 

для дітей місцях 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзаци перший 

та другий 

пункту 7 

розділу VІІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

 

6 Лабораторний 

контроль за якістю 

води у басейні із 

визначенням 

органолептичних, 

мікробіологічних і 

паразитологічних 

показників 

проводиться, у разі 

отримання 

незадовільних 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзаци третій 

та четвертий 

пункту 7 

розділу VІІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 
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результатів заходи 

щодо покращення 

показників якості 

води проводяться 

IX. Вимоги до організації харчування 

1 Продукти  харчування  

та  продовольча  

сировина   мають 

супровідні документи, 

які свідчать про їх 

походження та якість 

(накладні, 

сертифікати        

відповідності,       

висновки санітарно-

епідеміологічної 

експертизи тощо)  

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 15  

Порядку, 

затвердженого 

наказом 

 № 242/329 

2 Режим харчування та 

обʼєм розподілу їжі 

забезпечено 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункти 1.2, 1.6  

Інструкції, 

затвердженої 

наказом 

 № 298/227 

3 Примірне двотижневе 

меню   на зимово-

весняний і літньо-

осінній періоди року 

або  на  кожен  сезон 

року окремо складене 

та погоджене з 

територіальним 

органом  

Держпродспоживслуж

би, затверджене  

керівником закладу  

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 1.12  
Інструкції, 

затвердженої 

наказом 

 № 298/227 

4 Медичний персонал з 

керівництвом закладу 

постійний контроль за 

організацією 

харчування дітей 

здійснюють 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац другий 

пункту 4 

розділу IX  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

5 За відсутності 

харчоблоку  

постачання готової 

продукції 

операторами ринку 

харчових продуктів 

здійснюється за умови 

впровадження 

постійно діючих 

процедур, заснованих 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 5 

розділу IX  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234, 

частина перша 

статті 21 ЗУ  

№ 771/97-ВР 
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на принципах системи 

аналізу небезпечних 

факторів та контролю 

у критичних точках 

(НАССР), та 

дотримання 

вимог Закону 

України «Про основні 

принципи та вимоги 

до безпечності та 

якості харчових 

продуктів» 

X. Санітарно-гігієнічні вимоги до особистої гігієни персоналу 

1 Персонал закладу 

охайно одягнений, 

перебуває у змінному 

взутті 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац перший 

пункту 1  

розділу X  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

2 Промаркований 

санітарний одяг для 

робіт, що пов’язані з 

організацією 

харчування та 

промаркований 

спеціальний одяг для 

прибирання 

приміщень наявний, 

використовується за 

призначенням. 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзаци другий, 

третій пункту 1  

розділу X  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

3 Спеціальний одяг для 

прибирання 

приміщень групових 

(житлових) осередків і 

туалетів 

промаркований, 

використовується за 

призначенням, 

зберігається окремо, 

так само, як інвентар 

для прибирання 

(відра, швабри, 

серветки). 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац 

четвертий 

пункту 1  

розділу X  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

4 Обов’язкові 

профілактичні 

медичні огляди 

персоналом 

відповідно до чинного 

законодавства 

пройдено, особові 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункти 2, 3 

розділу X  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234, 

пункт 6 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
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медичні книжки 

наявні, зберігаються у 

медичному кабінеті. 

Медична сестра 

розгорнутий лист 

проходження 

персоналом 

обов’язкових 

медичних оглядів 

веде. Працівників, які 

своєчасно не пройшли 

обов`язковий 

медичний огляд, а 

також тих, які не 

ознайомлені з 

Санітарним 

регламентом,  

затвердженим наказом 

№ 234, до роботи не 

допускаються 

Правил, 

затверджених 

наказом № 280, 

пункт 24  
Порядку, 

затвердженого 

наказом   

№ 242/329 

5 Працівники із 

симптомами 

інфекційних хвороб у 

закладі відсутні. При 

підозрі на 

захворювання 

працівники  

обов`язково 

відсторонюються від 

роботи  

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 4 

розділу X  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

6 Впродовж карантину з 

приводу підвищення 

захворюваності 

населення на грип і 

гострі респіраторні 

вірусні інфекції у  

закладі  масковий 

режим введений, 

співпраця із 

структурним 

підрозділом з питань 

охорони здоров'я 

місцевої державної 

адміністрації 

налагоджена 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 5 

розділу X  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

XI. Вимоги до медичного обслуговування, оцінки стану здоров'я дітей 

1 Медичне 

обслуговування дітей 

у закладі здійснюється 

медичною сестрою 

або лікарем-

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 1 

 розділу XІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 
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педіатром, посади 

яких входять до штату 

закладу відповідно до 

вимог наказу   

№ 432/496 

наказом № 234, 

пункт 2.1 

Наказу  

№ 432/496 

2 Проведення щоденних 

медичних оглядів та 

протиепідемічних 

заходів при 

ускладнені 

епідемічної ситуації, 

надання невідкладної 

допомоги дітям 

медичним персоналом 

вимогам відповідає 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункти 5, 10 

розділу XІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

3 При реєстрації у дітей 

і персоналу  закладу 

контагіозних 

гельмінтозів 

(ентеробіоз, 

гіменолепідоз)  

комплекс 

профілактичних 

заходів щодо 

запобігання 

розповсюдженню 

гельмінтів  

проводиться 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 7 

розділу XІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234  

4 контроль за 

розпорядком дня та 

навчання, навчальним 

навантаженням 

відповідно до віку 

дитини, руховим 

режимом дітей, 

оздоровчими 

заходами, фізичним 

вихованням, 

включаючи 

загартовування, 

щоденне здійснення 

контролю спалахів 

гострих кишкових 

інфекцій, харчових та 

інших отруєнь 

медичним персоналом 

здійснюється 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 9 

розділу XІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

XII. Вимоги до розпорядку дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової 

активності 

1 Щоденне ранкове 

приймання дитини до 

Високий      Пункти 1, 2 

розділу XІІ  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1090-05
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закладу проводиться 

відповідно до вимог  

Середній 

Незначний 

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

2 Персонал закладу 

санітарно-

протиепідемічні 

заходи щодо 

попередження 

занесення 

інфекційних хвороб у 

організований 

дитячий колектив та 

заходи щодо 

запобігання 

розповсюдженню 

інфекцій здійснює 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац перший 

пункту 3 

розділу XІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

3 Розпорядок дня 

вікових груп 

гігієнічним нормам 

щодо тривалості сну, 

занять різними 

видами діяльності та 

відпочинку, у тому 

числі організації 

навчальних занять, 

перебування на 

свіжому повітрі, 

рухомої активності, 

кратності приймання 

їжі відповідає 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункти 4, 5, 6 

розділу XІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

4 проведення занять з 

використанням 

електронних 

технічних засобів 

навчання, час 

перегляду 

розважальних 

телепередач дітьми 

визначеним вимогам 

відповідає 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункти 9, 11 

розділу XІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

XIII. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації фізичного виховання 

1 Фізичне виховання 

дітей проводиться під 

медико-педагогічним 

контролем з 

дотриманням 

оптимального 

щоденного обсягу 

рухової активності 

дітей, в тому числі 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 1 

розділу XІІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 
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* 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 щодо проведення 

заходу державного нагляду (контролю) 

№  

Нормативно-правовий акт  

 

Дата і номер 

державної 

реєстрації 

тривалості фізичних 

вправ і рухливих ігор 

під час прогулянок 

2 Організація, 

структура, тривалість 

фізкультурних занять 

відповідає санітарним 

вимогам. Оцінка 

ефективності 

фізкультурного 

заняття проводиться 

відповідно до 

санітарних вимог  

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 2 

розділу XІІІ  
Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

 

 

3 Щоденні та спеціальні 

заходи щодо 

загартовування дітей 

проводяться 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 3 

розділу XІІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

4 Оцінка ефективності 

фізичного виховання 

дітей проводиться  

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункт 4 

розділу XІІІ  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

XIV. Санітарно-гігієнічні вимоги до особистої гігієни дітей 

1 Правила особистої 

гігієни щодо немовлят 

і дітей раннього віку 

персоналом закладу 

дотримуються 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Пункти 3,4 

розділу XІV  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 

2 Контроль персоналом 

за індивідуальним 

використанням дітьми  

 одягу та речей 

здійснюється 

Високий  

Середній 

Незначний 

    Абзац перший 

пункту 5 

розділу XІV  

Санітарного 

регламенту, 

затвердженого 

наказом № 234 
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найменування 

 

 

дата і номер 

нормативно-

правового акта у 

Мін’юсті 

1 Закон України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів» (ЗУ № 771/97-ВР) 

23 грудня 

1997 року 

 № 771/97-ВР 

 

2 Закон України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» (ЗУ № 1645-ІІІ) 

06 квітня 2000 

року  № 1645-ІІІ 

 

3 Правила проведення обов'язкових 

профілактичних медичних оглядів 

працівників окремих професій, виробництв 

та 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 № 639/6927 

4 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 № 661/10941 

5  Наказ Міністерства освіти України та 

Міністерства охорони здоров’я України 

«Про удосконалення організації медичного 

обслуговування дітей у дошкільному 

навчальному закладі» (Наказ № 432/496) 

30 серпня 

2005 року 

№ 432/496 

 

22 вересня 

2005 року 

№ 1090/11370 

 

6 Інструкція з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах, 

затверджена наказом Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства охорони 

здоров'я України (Інструкція, затверджена 

наказом № 298/227) 

17 квітня 

2006 року 

 № 298/227 

05 травня  

2006 року  

№ 523/12397 

7 Державні санітарні норми та правила 

«Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною», 

затверджені наказом Міністерства охорони 

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

12 травня 

2010 року № 400 

01 липня 

2010 року  

№ 452/17747 

 

8 Санітарний регламент для дошкільних 

навчальних закладів, затверджений 

наказом Міністерства охорони здоров’я 

України (Санітарний регламент, 

затверджений наказом № 234) 

24 березня 

2016 року № 234 

14 квітня 

2016 року 

№ 563/28693 

 


