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Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами 

проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення 

 

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», 

статті 39 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2018 року №1164 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного 

та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність 

здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною 

службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», 

пунктів 1, 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 

року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня  

2020 року № 90), розпорядження Кабінету Міністрів України  від 06 квітня 

2016 року № 260-р «Питання Державної служби з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів» та постанови Кабінету Міністрів 

України  

від 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження методик розроблення 

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових 
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заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, 

що складаються за результатами проведення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду (контролю)» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами 

проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, що додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 10 квітня 2013 року № 287 «Про затвердження 

уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок 

суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного 

законодавства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 квітня 

2013 року за  

№ 651/23183. 

3. Директорату громадського здоров’я та профілактики 

захворюваності (Руденко І.) забезпечити у встановленому порядку подання 

цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 

Міністр  Максим СТЕПАНОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


