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ПОЛОЖЕННЯ
про Яготниське районне управління
Головною \ правління Держпродепожнвсл у жбн в Київській області
.Загальні положення:
1) Яготипське районне управління (далі - Районне управління) с структурним
підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в київській області (далі
- 1оловне управління).
Іовноважепня

Районного

управління

поширюються

на

територію

>Іі оі п іського району.
2) С ір ' кіл рними підрозділами Районного управління с:
- відділ безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини;
- відділ державною контролю іа дотриманням санітарного законодавства.
3) Районне управління \ своїй діяльності керується Ко і етитуціпо та Законами
України. Указами Президента України та постановами Верховної Ради України,
прийми 111 м 11 відповідно до Конституції га Законів України, актами Кабінету Міністрів
Україні, дорученнями 1Ірем'ср-міністра України, наказами Міністерства аграрної
поліп кп іа продовольства України. Міністерства охорони здоров'я України,
лоручлінями Міністра аграрної поліпіки га продовольства України, його першого
застуї ника іа заступників. наказами Держпродспожнвслужбп. дорученнями Голови
Дсржпродспоживслу'жби
га його заступників,
актами
місцевих державних
адміп с грані її. органів місцевого самоврядування, наказами Головного управління,
доруч лінями начальника Головного управління, положенням про Головне управління
Держмроденожпвслчжбп в Київській області, а гакож цим Положениям:
•4) Районне у правління ма< свою печатку.
2. Основними завданнями Районного управління е:
!) у і ал\ зі ветеринарної медицини га безпечност і харчої нх продуктів:
реалізація
іержаипої політики у галузі неіерннарпої медицини, сферах
оезпе шості та окремих показників якості харчових прод/ктів. ідентифікації та
pet с 11 чіції і в а р т і ;
здійснення
відповідно до закон)
державного
ветеринарно-санітарного
копірп іо.
державного
нагляду
(контролю)
за
дотриманням
санітарного
закон /давсіва. здоров'ям та благополуччям тварин, безі.ечнісіто та окремими
показ піками
якості
харчових
продуктів,
неїстівних
іродх'ктів
гварппного
похо; жспіія. репродуктивним матеріалом, племінною справою у тваринництві,
біоло і ч 1111м 11 продуктами, патологічним матеріалом, ветерг парними препаратами,
субст ш цім ми. кормовими добавками, преміксамн. кормами та іншими об'єктами
сапіт;рпих заходів, застосуванням санітарних та ветеринарно-санітарних заходів,
п р о ф і і;.і. і п ч і і п х
і протиепідемічних заходів щодо охороні
в межах компетенції

території України від проникнення хвороб людей, тварин та рослин з території інших
держав або карантинних зон.
2) у сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства
зеалізація державної політики у галузі санітарного законодавства,
здійснення в межах компетенції контролю за факторами середовища
житі ( дія іьності людини, що мають шкідливий вплив на здоров я населення,
організація, здійснення у межах повноважень, передбачених законодавством,
державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог санітарного законодавства
гіідпрг смствами, установами, організаціями всіх форм власності.
3. Районне управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) у галузі ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів:
забезпечує
проведення
державного
ветеринарно-санітарного
нагляду
(контролю) за здоров'ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими
показі п хами
якості
харчових
продуктів,
неїстівних
продуктів тваринного
походження, кормів та інших об'єктів санітарних заходів, охорони території України
від з; несення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку
Міжнародного епізоотичного бюро (далі - М Е Б ), з територій інших держав або
карантинних зон:
здійснює державний нагляд (контролю) за:
гваринами. харчовими продуктами, іншими об'єктами санітарних заходів,
пов'язаними з продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом,
племії і ою справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним
матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кермовими добавками,
премисамії та кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за
тваригтми та супутніми об'єктами, штамами мікроорганізмів, а також потужностями,
що використовуються для їх виробництва, переробки, зберіганіїч та обігу;
діяльністю
суб'єктів
господарювання,
які
здійснюють
виробництво,
перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини);
гроведенням
ветеринарно-санітарної експертизи
на
потужностях,
які
використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових
продуктів, а також на агропродовольчих ринках:
ссзпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою
їх еке юрту та імпорту, а також видачею міжнародних ветеринарних (санітарних)
сертиф.катів (для держав СІ ІД - ветеринарних свідоцтв у визначених законодавством
випаді; їх);
переміщенням тварин, харчових продуктів, інших об’єктів санітарного захисту,
пов'яз: них з продуктами тваринного походження, репродуктивного матеріалу,
біологічних
продуктів,
патологічного
матеріалу,
ветеринарних
препаратів,
субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, засобів ветеринарної медицини,
засобів догляду за тваринами та супутніми об'єктами, штамів м кроорганізмів;
організацією роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин і відходів
і вартії ного походження:
д і пенси ня м прот 11е 11ізоо гич них заходів юридичними та фізичними особами,
іцо ир< водять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини:
дотриманням законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин:
організовує захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
•прияє:

і.к'тійномх навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної
медицини:
мконанню загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини, у
тому числі проведенню моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та
забр\ді ювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і
кормах:
іргапізовчт здійснення заходів для проведення дезінсекції, дезінсекції та
дератизації на потужностях, що використовуються для виробництва, переробки,
зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу,
ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, а також
засобів що використовуються для їх транспортування:
аналізує причини і умови виникнення та поширення хвороб тварин, організовує
заході щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і
людей, готує пропозиції та рекомендації щодо профілактики, л квідації та боротьби з
такими хворобами:
і оординус діяльність спеціалістів ветеринарної медииини незалежно від їх
ni/iriof ядкувания:
ідійснює
державний
контроль
за
розведенням
та
утриманням
сільськогосподарських тварин для запобігання жорстокому поводженню з ними;
існує для органів страхування висновки щодо причин захворювання вимушено
забит і х. загиблих або знищених тварин:
забезпечує у випадках, передбачених законом, своєчасне встановлення
карані шу в разі виникнення заразних хвороб тварин, виконання карантинних та
інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, а в разі
необхідності - у зоні спостереження:
здійснює у разі виникнення надзвичайної ситуації державний контроль за
проведенням операторами ринку харчових продуктів протнепізоотичних заходів,
якщо необхідність такого контролю встановлена законом;
координує в межах повноважень діяльність установ ветеринарної медицини з
органічнії іа проведення державної ветеринарно-санітарно" експертизи харчових
продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу,
біолоіічних продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів, забезпечує проведення
ветері іарно-санітарних заходів щодо перевірки безпечності харчових продуктів;
готує матеріали по встановленню обмеження або заборону на імпорт, транзит
та ексі орт товарів, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені до списку
М ЕБ, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, з окремих держав або
каран шних зон у разі підтвердження факту спалаху таких хвороб;
проводить експертизу і узгодження/проектів планування та будівництва
тваринницьких ферм, потужностей, що здійснюють забій тварин, переробних
підітри мств. підприємств з виробництва ветеринарних препаратів, ринків: бере
\ часі і у відведенні земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і
з а б о р у води для тварин;
готує для затвердження плани щорічного державного контролю та плани
держанною моніторингу відповідно до з а к о т :
вноспіь пропозиції для встановлення на підставі результатів проведення
аналізу ризику періодичність здійснення державного контролю кожної потужності.
що с об’єктом державного контролю;

здійснює державний контроль за впровадженням п о с т н о діючих процедур,
заснова шх на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у
крнтп* і их точках (П А С С Р ):
забезпечує проведення обов'язкового епізоотичного обстеження мисливських
угідь з метою підтвердження відкриття мисливського сезону на території області;
здійснює
контроль
за організацією
передзабійногс та гііслязабійного
іпспект’/вання тварин на
відповідних потужностях, а також післязабійного
інспектування тварин, забитих на полюванні:
>гзглядає матеріали щодо затвердження експортних потужностей або про їх
виклю-кння з реєстру затверджених експортних потужностей., та вносить відповідні
пропом ції начальнику Головного управління;
здійснює контроль за дотриманням процедур видачі дєкументів дозвільного
характеру, із т. ч експлуатаційних дозволів, ведення реєстру потужностей та ін.;
зносить
пропозиції
керівництву
Головного
управління про надання
повноважень державних інспекторів ветеринарної медицини іншим спеціалістам
не тер и н арної м еди ци ни;
здійснює контроль за роботою лікарів ветеринарної медицини уповноважених
на здійснення державного контролю;
'огус пропозиції про обсяг необхідних ветеринарних препаратів для виконання
обов'язкових (планових) або вимушених протиепізоотичних заходів;
організовує роботу з проведення розслідування позитивних результатів
лабораторних досліджень, у т. ч. при виконанні Планів держазного моніторингу та
тих, поо які повідомлено С К через систему швидкого оповіщення щодо харчових
продуктів та кормів (Я А 8 Р Р ). здійснює їх аналіз та надає препозиції щодо вжиття
заходів;
оере участь за дорученням начальника Головного
управління у заходах
пов'язаних з міжнародним співробітництвом;
організовує та бере участь у підготовці та проведенн семінарів з питань
державної ветеринарно-санітарної експертизи, безпечності
харчових продуктів,
кормовтх добавок, преміксів та кормів, епізоотичного благополуччя тварин, а також
підготовці матеріалів для нарад, семінарів тощо;
іроводить за дорученням
начальника Головного
управління перевірки
діяльності держаних лікарень та лабораторій ветеринарної медицини в межах і
порядту встановлених законодавством;
здійснює інші повноваження передбачені чинним законодавством.
-) У сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства:
здійснює у межах повноважень, передбачених законодавством, державний
нагляд
(контроль)
щодо
дотримання
вимог
санітарного
законодавства
п ідприємствами. установами, організаціями всіх форм власності;
ід йснює у межах компетенції контроль за усуненням причин і умов
виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь
та радіаційних уражень людей;
приймає участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної
полттн <и. впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового
досвіду з питань факторів середовища життєдіяльності людини.
розробляє плани щорічного державного
моніторингу відповідно до закону;
4

контролю

та

плани державного

організовує проведення в лабораторіях досліджень (випробувань) для цілей
лержа і;ного контрол ю :
пгзначає фактори, що можуть мати шкідливий вплив на здоров'я людини,
прово; ить оцінк\ ризику га встановленні ступеня створюваного ними ризику;
перс
участь
у
проведенні
санітарно-епідеміоло їчни х
розслідувань,
спрямсванпх на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення
пошир міня інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та
індиві; уальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та
радіанітних уражень, випадків порушення норм радіаційно' безпеки, санітарних
правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих
випромінювань, га вжиття заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;
і роводигь
державну
санітарно-епідеміологічну
експертизу,
видає
за
результатами її проведення відповідні висновки;
гере участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних)
заході і.
4. Районне управління для виконання покладених на нього завдань має право:
) здійснювати заходи державного нагляду (контролю) відповідно до закону;
1!) вживати у межах повноважень, передбачених законом, заходів до усунення
порунп; її. вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб та суб’єктів
господ то п ан н я до відповідальност і відповідно до закону;
. безперешкодного доступу у межах повноважень, передбачених законом, до
потужностей та інших об'єктів державного нагляду (контролю),
одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого
самовря дування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх
посадо і їх осіб, а також громадян та громадських об'єднань інформацію, документи і
матері; .ти. необхідні для виконання покладених на нього задавгнь і функцій, у тому
числі з і\ етою планування заходів державного нагляду (контролк);
: ) організовувати відбір зразків харчових продуктів, неїстівних продуктів
тварин юго походження, патологічного матеріалу, репродуктивного матеріалу,
біологі т и х продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок,
преміксів та кормів, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного та санітарноепідсміолої ічного контролю та нагляду, а також відповідно до компетенції інших
об'єкт і і регулювання в рамках заходів державного контролю;
() користуватися відповідними інформаційними базами даних державних
органів т і органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв'язку
га інші м і технічними засобами;

/) вимагати відповідно до закону від суб'єктів господарювання усунення
виявленії ч порушень.
5. -’айонне управління очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняться з посади начальником Головного управління згідне» із законодавством
про держі вну службу за погодженням з Головою Держпродспоживслужби.
Начальник Районного правління має заступника, якого призначає та звільняє з
посади начальник Головного управління.
Працівники Районного управління, на яких покладено Еиконання функцій
нагляд\. с за посадами державними інспекторами у відповідник сферах згідно із
законом.

Начальник Районного управління:
: ) здійснює керівництво діяльністю Районного управління, несе персональну
відповідальніст ь за організацію та результати його діяльності;
')
організовує та забезпечує виконання Районним управлінням Конституці
га законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до
Кон стігуц ії та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрі
У країн і. доручень Прем'єр-міністра України, наказів Міністерства аграрної політик
га продовольства України, доручень Міністра аграрної політики та нродовольств
У країн і. його першого заступника та заступників, наказів Держпродспоживслужб
доручень Голови Держпродспоживслужби України та його заступників, наказів
Голов юго управління:
3) є головним державним інспектором району, головним державним
інспектором ветеринарної медицини району:
4) має право підпису:
листів інформаційного характеру;
двотижневих меню для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та
примі иіих двотижневих меню для дошкільних навчальних закладів;
а чгіи прийняття дошкільних навчальних закладів;
листів до структурних відділів Київського обласного лабораторного центру
МОЗ України щодо проведення лабораторних досліджень;
з нтів з виробничої діяльності;
а<тів комісійного обстеження;
а чдїв з прийняття дитячих оздоровчих таборів (форма № 3 18/о);
іпиписів про усунення порушень встановлених за наслідками здійснення
заходів державного нагляду (контролю);
протоколів про адміністративні правопорушення та пос"анов про накладання
адмін сгративних стягнень відповідно до закону;
5 здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.
7 Взаємодія (службові зв'язки) з іншими структурними підрозділами:
Районне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє у
встановленому порядку з іншими структурними підрозділами Головного управління,
державними
органами,
органами
місцевого
самоврядування, громадськими
об ( дияі діями,
профспілками
та
організаціями
роботодавців,
а також
з
п ід іір іємствами. установами та організаціями.
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