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Організація та забезпечення виконання оперативних функцій громадського здоров’я на території області: 

- епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами, неінфекційними захворюваннями, а також оцінка і спостереження за показниками і 

чинниками, що впливають на здоров’я населення та його потребами; 

- моніторинг, готовність і реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я; 

- зміцнення здоров’я населення, у тому числі вплив на детермінанти здоров’я; 

- участь в розробці, затвердженні та імплементації процедур та політик, які позитивно пливають на детермінанти громадського здоров’я; 

- використання правових та управлінських інструментів для профілактики хвороб і покращення стану здоров’я населення; 

- ефективне попередження та мінімізація випадків виникнення хвороб, яким можна запобігти шляхом імунопрофілактики; 

- інформаційно-роз’яснювальна робота, комунікація та соціальна мобілізація в інтересах здоров’я та благополуччя населення; 

- підтримка реалізації ініціатив, що позитивно впливають на здоров’я населення, на  рівні області. 

 

Участь в організації та забезпечення проведення заходів з реагування на надзвичайну ситуацію, пов’язану з коронавірусною хворобою (COVID-

19). 

 

ІІІ. Завдання, спрямовані на виконання завдань у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) на території Хмельницької області: 

 

- проведення епідеміологічного нагляду щодо виникнення та розповсюдження інфекційних хвороб; 

- епідеміологічних розслідувань щодо випадків та спалахів інфекційних хвороб та харчових отруєнь з метою встановлення причин їх 

виникнення, факторів передачі інфекції; 

 

- визначення меж осередків інфекційних хвороб, масштабів поширення та надання пропозиції щодо їх локалізації та ліквідації. 

 

№ п/п Зміст заходу Строк виконання Відповідальний виконавець Очікуваний результат 

1. РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА 

1.1. Ініціювання внесення змін в діючі 

нормативно-правові акти та 

розроблення нових  нормативно-

правові актів в сфері громадського 

здоров’я, санітарно-епідемічного 

благополуччя населення. 

Впродовж року 

 

Заступники генерального 

директора 

Подання пропозицій до МОЗ 

України, Центру громадського 

здоров’я МОЗ України, 

центральних та місцевих органів 

державної влади 

1.1.1 Участь у розробці пропозицій до Впродовж року Заступники генерального Подання пропозицій до МОЗ 
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проектів нормативно-правових актів, 

стратегій, програм та концепцій у 

сферах громадського здоров’я, 

забезпечення санітарно-епідемічного 

благополуччя населення.  

 директора України, Центру громадського 

здоров’я МОЗ України, 

центральних та місцевих органів 

державної влади 

2. ПІДГОТОВКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ПРИЙНЯТТЯ 

2.1. Провести перегляд та доопрацювання 

посадових інструкцій працівників 

1 квартал Заступники генерального 

директора 

Завідуючі структурними 

підрозділами 

Визначення організаційно-

правового становища 

працівників в структурних 

підрозділах, що забезпечує 

умови для їх ефективної праці. 

2.2. Про проведення епідеміологічного 

розслідування захворювань (отруєнь) 

Впродовж року  

 

Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб  

 

Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб  

 

Відділ епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб 

 

Відділ епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

Наказ 
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профілактики неінфекційних 

хвороб  

2.3 Про підвищення кваліфікації, 

проведення навчань працівників 

Впродовж року,  

 

Відділ організаційної роботи та 

діловодства 

Наказ 

3. 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДУ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 

3.1. Участь в колегіях ОДА та 

Департаменту охорони здоров’я ОДА, 

сесіях обласної ради. ТЕБ та НС, 

оперативного штабу по боротьбі з 

COVID-19 

Впродовж року Генеральний директор ДУ 

”ХОЦКПХ МОЗ України” 

 

Заступники генерального 

директора  

Підготовка матеріалів, розробка 

заходів впливу 

3.2. Підготовка пропозицій по захисту 

населення від інфекційних та 

неінфекційних хвороб головам ОТГ, 

голові ОДА та обласної ради; 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Завідуючі відділами та 

відділеннями  

Підготовка матеріалів, розробка 

заходів впливу 

3.3. Участь в розробці пропозицій до 

проектів нормативно-правових актів, 

стратегій, програм та конференцій у 

сферах забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя 

населення, громадського здоров’я, 

біологічної безпеки та біологічного 

захисту, епідеміологічного нагляду, 

захисту населення від інфекційних 

хвороб, попередження та 

профілактики неінфекційних 

захворювань; 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Завідуючі відділами та 

відділеннями  

Підготовка матеріалів, розробка 

заходів впливу 

3.4. Участь у наукових дослідженнях у 

сфері громадського здоров’я; 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Завідуючі відділами та 

відділеннями  

Проведення аналізу стану 

громадського здоров’я 
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3.5. Розробка програм управління 

біологічними ризиками та надання 

організаційно-методичної допомоги 

об’єднаним територіальним громадам; 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

Проведення аналізу розробка 

заходів впливу 

3.6. Участь в розробці і реалізації заходів з 

цивільного захисту. 

 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

Підготовка матеріалів, розробка 

заходів впливу 

 

4. 
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ 

 

4.1. Підготовка аналізу епідемічної 

ситуації у регіоні із визначенням 

основних тенденцій та підготовкою 

рекомендацій для органів місцевої 

влади 

Щоквартально Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Завідувачі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями 

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

  

Кількість підготованих та 

поширених між зацікавленими 

сторонами довідок щодо 

епідемічної ситуації в регіоні 

(щоквартально)  

4.2. Визначення додаткового переліку Щоквартально Заступник генерального Додатковий список пріоритетних 



6 
 

патогенів для проведення епіднагляду 

на території в залежності від оцінки 

епідемічної ситуації та особливостей 

регіону 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Завідувачі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями 

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

 

патогенів (за наявності) 

4.3. Проведення візитів у заклади охорони 

здоров'я, куди можуть бути 

госпіталізовані діти із ГВП з метою 

ретроспективного пошуку випадків 

 Щоквартально Відділ епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

 

Проведені візити у ЗОЗ  

4.4. Проведення аналізу якості внесених 

даних у ЕЛІССЗ щодо випадків 

COVID-19, підготовка рекомендацій 

Щоквартально Завідувач відділенням 

епідеміологічного нагляду за 

особливо-небезпечними 

інфекціями 

Підготовка та доведення до 

відома підпорядкованим 

структурним підрозділам звітів 
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4.5. Впровадження обліку інфекційних 

захворювань за допомогою ЕЛІССЗ із 

щомісячним аналізом повноти та 

якості введених даних на етапі 

тестування та після повного 

впровадження 

Щомісячно  Завідувач відділеннями 

епідеміологічного нагляду за 

особливо-небезпечними 

інфекціями 

Звіт  

4.6. Проведення оцінки поширення на 

території випадків особливо 

небезпечних хвороб, в тому числі 

туберкульозу, легіонельозу та сказу із 

підготовкою відповідних 

інформаційних матеріалів та 

рекомендацій із протиепідемічних 

заходів 

Щомісячно Завідувач відділеннями 

епідеміологічного нагляду за 

особливо-небезпечними 

інфекціями 

Звіт  

4.7 Визначення відповідальних осіб за 

впровадження заходів з інфекційного 

контролю на рівні ЦКПХ 

1 квартал Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Внесено зміни до штатного 

розпису та структури ЦКПХ 

4.8. Надання організаційно-методичної 

допомоги ЗОЗ в сферах інфекційного 

контролю та протидії АМР 

Щоквартально Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

Розроблено пакет документів для 

надання організаційно-

методичної допомоги ЗОЗ 

4.9. Проведення навчальних і підготовчих 

(відпрацювання практичних навичок) 

заходів на рівні ЗОЗ щодо 

впровадження практик попередження 

Щоквартально Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

Подання заходів 



8 
 

інфікування хвороб,  

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

 

4.10. Розроблення регіональної системи 

моніторингу, оцінки і зворотного 

зв'язку щодо дотримання правил і 

практик з протидії поширенню 

мікроорганізмів з АМР, профілактики 

інфекцій та інфекційного контролю 

    2 квартал Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

 

Розроблена регіональна система 

моніторингу, оцінки і зворотного 

зв'язку 

4.11 Супровід закупівлі ЗІЗ та витратних 

матеріалів для забезпечення потреб 

протидії АМР, профілактиці інфекцій 

та інфекційного контролю 

 

2 квартал  Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Розроблені типові технічні 

специфікації для проведення 

закупівель 

4.12. Проводити епідеміологічний нагляд 

щодо виникнення та розповсюдження 

інфекційних хвороб; епідеміологічних 

розслідувань щодо випадків та 

спалахів інфекційних хвороб та 

харчових отруєнь з метою 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Підвищення ефективності 

профілактичних заходів  
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встановлення причин їх виникнення , 

факторів передачі інфекції, визначення 

меж осередків, масштабів поширення 

та надання пропозицій щодо їх 

локалізації та ліквідації. 

 

Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Завідувач відділенням 

епідеміологічного нагляду за 

особливо-небезпечними 

інфекціями 

4.11 Забезпечувати здійснення заходів з 

організації біологічної безпеки та 

біологічного захисту, проведення 

моніторингу за детермінантами 

здоров’я; 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Завідувач відділенням 

епідеміологічного нагляду за 

особливо-небезпечними 

інфекціями 

Створення груп реагування на 

виникнення загроз біологічного 

характеру  

4.12 Здійснювати оцінку ризиків для життя 

і здоров’я населення; 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Попередження виникнення та 

розповсюдження інфекційних 

хвороб  
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Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Завідувач відділеннями 

епідеміологічного нагляду за 

особливо-небезпечними 

інфекціями 

4.13 Проводити епідеміологічний нагляд 

щодо антибіотикорезистентності та 

підготовку  звітів (оглядів) щодо 

поширеності резистентності до 

антибіотиків; 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Моніторинг та аналіз 

використання антибактеріальних 

препаратів в ЗОЗ області  

4.14 Здійснювати державний облік 

інфекційних, паразитарних хвороб та 

харчових отруєнь у встановленому 

порядку; 

Впродовж року Завідуючі відділами та 

відділеннями 

Прогнозування ризиків 

ускладнень, їх усунення або 

мінімізації  

4.15 Проводити епідеміологічні 

розслідування випадків (спалахів) 

інфекційних хвороб згідно наказів 

МОЗ України №1726 від 30.07.2020р. 

та №1742 від 18.08.2021р. 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Встановлення причин 

виникнення випадків та спалахів 

інфекційних хвороб, факторів 

передачі інфекції, визначення 

меж осередків, їх масштабів, 

поширеності та їх локалізації 
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Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Завідувач відділенням 

епідеміологічного нагляду за 

особливо-небезпечними 

інфекціями 

4.16 Проводити та приймати участь у 

проведенні епідеміологічного 

розслідування випадків інфекцій, 

пов’язаних з наданням медичної 

допомоги, їх реєстрація, надання 

пропозицій щодо їх виникнення; 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Встановлення причин 

виникнення випадків та спалахів 

інфекційних хвороб, факторів 

передачі інфекції, визначення 

меж осередків, їх масштабів, 

поширеності та їх локалізації 

4.17 Здійснювати групову та популяційну 

профілактику інфекційних хвороб; 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

Повідомлення через офіційні 

сайти про епідситуацію, 

профілактичні заходи 

виникнення інфекційних хвороб  



12 
 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Завідувач відділенням 

епідеміологічного нагляду за 

особливо-небезпечними 

інфекціями 

4.18 Забезпечити готовність і своєчасне 

реагування на епідемії та спалахи 

інфекційних хвороб, харчові отруєння 

та інші надзвичайні ситуації у сфері 

громадського здоров’я; 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Завідуючі відділами та 

відділеннями  

Своєчасне визначення причинно-

наслідкових зв’язків кризових 

ситуацій  

4.19 Здійснювати моніторинг за 

циркуляцією збудників інфекційних 

хвороб, здійснювати прогнозування та 

моделювання епідемічної ситуації в 

регіоні, аналізу розповсюдження 

інфекційних хвороб.  

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Завідувач відділенням 

епідеміологічного нагляду за 

особливо-небезпечними 

інфекціями 

Готовність бактеріологічних, 

вірусологічної лабораторій, 

лабораторії ОНІ на виявлення 

збудників 

4.20 Проводити індикацію та 

ідентифікацію біологічних агентів 

бактерійної, вірусної, рикетсійної, 

грибкової та паразитарної етіології. 

Впродовж року Завідуючі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

 Виявлення збудників  
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небезпечних інфекцій  

4.21 Проводити моніторинг природних 

осередків особливо небезпечних 

інфекцій для своєчасного виявлення 

змін, спричинених біологічними 

агентами, що можуть призвести до 

екологічних змін, спричиненими 

біологічними агентами, що можуть 

призвести до екологічних, 

епізоотичних та епідемічних 

ускладнень, погіршення епідемічної 

ситуації. 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

Проведення аналізу та 

розроблення заходів впливу 

4.22 Приймати участь у наукових 

дослідженнях у сфері громадського 

здоров’я, зокрема з питань 

епідеміологічного нагляду та 

моніторингу, біобезпеки, вивчення 

впливу факторів ризику і соціальних 

детермінантів здоров’я, участь у 

впровадженні передового досвіду, 

наукових розробок та реалізації 

програм  епідеміологічних заходів 

спрямованих на збереження та захист 

здоров’я населення. 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Завідуючі відділами та 

відділеннями  

Визначення теми наукових 

досліджень в одному із 

напрямків громадського здоров’я 

та стейкхолдерів в розробці 

плану та методів досліджень  

4.23 Приймати участь у розробці заходів та 

рішень, спрямованих на запобігання, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, 

осередків, епідемій інфекційних 

хвороб, у тому числі пов’язаних з 

небезпечними, особливо небезпечними 

та новими інфекційними хворобами, 

масових інфекційних захворювань 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділом 

Попередження 

розповсюдженості 

захворюваності  
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(отруєнь та уражень), зумовлених 

впливом біологічних факторів 

середовища життєдіяльності людини. 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Завідувач відділенням 

епідеміологічного нагляду за 

особливо-небезпечними 

інфекціями 

4.24 Проводити моніторинг з метою 

мінімізації наслідків поширення 

хвороб, а також оцінки протидії цим 

хворобам. 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Завідувач відділеннями 

епідеміологічного нагляду за 

особливо-небезпечними 

інфекціями 

Аналіз епідемічної ситуації  

4.25 Надавати пропозиції щодо 

забезпечення дієвості системи 

інфекційного контролю в закладах 

охорони здоров’я, дотримання 

протиепідемічних вимог та моніторинг 

ефективності впровадження 

пропозицій та досліджень. 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Надання методичної допомоги 

ЗОЗ області  
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Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Завідувач відділенням 

епідеміологічного нагляду за 

особливо-небезпечними 

інфекціями 

4.26 Формувати інформаційну базу даних 

про стан здоров’я та середовища 

життєдіяльності людини. 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Завідуючі відділами та 

відділеннями  

 Впровадження електронної 

системи реєстрації інфекційної 

захворюваності  

4.27 Організовувати виконання програм 

імунізації захворювань, які можна 

запобігти вакцинацією; 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділом 

імунопрофілактики  

Забезпечення відповідного рівня 

охоплення щепленнями згідно з 

Національним календарем 

щеплень  

4.28 Вивчати стан популяційного імунітету 

населення до інфекційних хвороб, що 

керуються засобами 

імунопрофілактики; 

Впродовж року  Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділом 

імунопрофілактики 

Визначення напруженості 

імунітету серед населення  
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4.29 Визначати необхідність здійснення 

профілактичних щеплень за 

епідемічними показаннями, 

пріоритетних заходів профілактики 

захворювань, а також інших 

додаткових заходів профілактики у 

разі загрози виникнення епідемій;  

Впродовж року  Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділом 

імунопрофілактики 

Виконання плану 

імунопрофілактики  

4.30 Проводити моніторинг реалізації 

програм імунізації, в тому числі 

організації планової вакцинації та 

вакцинації за епідеміологічними 

показаннями в розрізі окремих 

територіальних громад та районів, 

моніторинг та реєстрація 

несприятливих подій після імунізації; 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділом 

імунопрофілактики 

Аналіз виконання планів 

імунопрофілактики керованих 

інфекцій  

4.31 Проводити профілактичні, поточні, та 

заключні дезінфекційні заходи; 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Спланована робота у вогнищах 

спрямована на підвищення 

ефективності протиепідемічних 

заходів  

4.32 Здійснювати епідеміологічний нагляд 

та ведення обліку інфекційних хвороб, 

Впродовж року  Заступник генерального 

директора  з питань 

Попередження виникнення та 

розповсюдження ІПНМД, що 
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пов’язаних з наданням медичної 

допомоги, в тому числі викликаними 

мікроорганізмами з антимікробною 

резистентністю. 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

  

базуються на результатах 

епідемічного нагляду  

4.33 Епідеміологічний нагляд за 

ефективністю імунобіологічних 

препаратів  

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділом 

імунопрофілактики  

Визначення напруженості 

імунітету окремих груп 

населення та зниження 

інфекційної захворюваності  

4.34 Проводити епідеміологічний нагляд за 

грипом та гострими респіраторними 

вірусними інфекціями. Заходів з 

готовності міжепідемічний період і 

реагування під час епідемічного 

сезону захворюваності на грип то ГРВІ 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб,  

 

Виконання Комплексного плану 

заходів з готовності та 

реагування ЗОЗ Хмельницької 

області до роботи в епідемічний 

сезон захворюваності на грип та 

ГРВІ 2021-2022 років  
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4.35 Проводити епідеміологічний нагляд 

(спостереження) природних та 

антропогенних екосистем для 

своєчасного виявлення змін, що 

можуть призвести до епізоотичних та 

епідемічних ускладнень і погіршення 

епідемічної ситуації; 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики 

інфекційних хвороб 

 

Завідувач відділенням 

епідеміологічного нагляду за 

особливо небезпечними 

інфекціями  

Моніторинг довкілля з 

лабораторними дослідженнями 

на території області  

4.36 Участь організації та проведення 

заходів з реагування на надзвичайну 

ситуацію , пов’язану з COVID-19 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

 

Завідувач відділенням 

епідеміологічного нагляду за 

особливо-небезпечними 

інфекціями 

Підвищення ефективності 

санітарних та протиепідемічних 

(профілактичних) заходів, 

спрямованих на  мінімізацію 

інфекційної хвороби 

4.37 Забезпечення ентомологічного 

моніторингу  

 

2-4 квартал  Завідувач паразитологічною 

лабораторією  

Щоквартальний звіт 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ (СПОСТЕРЕЖЕННЯ)  ТА ПРОФІЛАКТИКИ 

НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ  

5.1 Систематичний опис (картування) 

виявлених нерівностей щодо здоров'я 

на рівні області  

Щорічно  Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

Щорічний звіт щодо стану 

здоров’я населення в регіоні 

підготовано та поширено між 

зацікавленими сторонами 
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хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

5.2 Проведений аналіз ефективності 

впровадження комплексних заходів 

щодо подолання нерівностей здоров'я, 

підготований та поширений між 

зацікавленими сторонами звіт 

   Щоквартально Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних  

хвороб 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

Звіт  

5.3 Розробка комплексного плану в 

рамках регіональних програм 

громадського здоров'я спрямованого 

на подолання нерівностей у здоров'ї 

     І квартал, 

корегування  за 

необхідності  

Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

Комплексний план інтервенцій 
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Відокремлені структурні 

підрозділи 

5.4 Забезпечення державного обліку 

неінфекційних захворювань у 

встановленому законодавством 

порядку   

Впродовж року Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

Проведення аналізу 

неінфекційних захворювань, 

прогнозування ризиків, розробка 

заходів щодо їх усунення або 

мінімізація 

5.5 Організація та проведення 

розслідувань масових неінфекційних 

захворювань (отруєнь), радіаційних 

уражень, встановлення причин їх 

виникнення, підготовка експертних 

висновків  та надання пропозицій 

щодо їх запобігання та профілактики. 

 

Впродовж року Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

Прогнозування ризиків, 

розробка, організація заходів 

щодо їх усунення 

5.6 Організація та проведення заходів щодо 

профілактики неінфекційних 

захворювань. 

Впродовж року  

 

 

Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

 Профілактика захворюваності 
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хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відокремлені підрозділи 

5.7 Розробка та участь у розробці пропозицій 

щодо забезпечення безпеки населення у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій 

у сфері громадського здоров'я, 

спричинених  хімічними або фізичними 

чинниками. 

   

Впродовж року Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

Запобігання та мінімізація 

негативних наслідків 

5.8 Організація та проведення аналізу 

професійних захворювань, масових 

неінфекційних захворювань (отруєнь) та 

радіаційних уражень.  

Впродовж року Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

Розробка та впровадження 

профілактичних заходів 
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Відокремлені структурні 

підрозділи 

5.9 Участь у розробці заходів та рішень, 

спрямованих на запобігання, 

локалізацію та ліквідацію масових 

неінфекційних захворювань (отруєнь 

та уражень), зумовлених впливом 

біологічних, хімічних, фізичних (у 

тому числі іонізуючого та 

неіонізуючого випромінювання) 

факторів середовища життєдіяльності 

людини. 

Впродовж року Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

Запобігання та мінімізація 

негативних наслідків 

5.10 Інформаційно-роз’яснювальна робота  

серед населення з профілактики 

неінфекційних захворювань та 

здорового способу життя, організація, 

проведення санітарно-гігієнічного 

навчання, навчання з питань 

попередження нещасних випадків в 

побуті і на робочому місці. 

Впродовж року Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Заступник генерального  

директора по роботі з органами 

місцевого самоврядування та 

комунікації 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

Підвищення освітнього рівня 

населення щодо факторів ризику 

неінфекційних захворювань 
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Відокремлені підрозділи 

5.11 Організація та проведення аналізу 

стану навколишнього середовища, 

умов праці та їх впливу на рівень 

неінфекційних захворювань 

Впродовж року Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

Розробка та впровадження 

профілактичних заходів 

6. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА САНІТАРНУ ОХОРОНУ ТЕРИТОРІЇ 

6.1 Здійснення санітарних заходів щодо 

охорони території Хмельницької 

області від занесення та поширення 

особливо небезпечних (у тому числі 

карантинних) і небезпечних 

інфекційних хвороб 

Впродовж року Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб 

 

Відділ епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб 

 

Санітарно-карантинний відділ 

 

Забезпечення санітарна охорона 

території Хмельницької області 
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Відділ дослідження біологічних 

факторів 

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

6.2. Забезпечення проведення медико-

санітарних заходів (організаційні, 

протиепідемічні та профілактичні) з 

метою недопущення поширення 

інфекційної хвороби міжнародного 

значення, інших ризиків та загроз для 

здоров’я населення 

Впродовж року  Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб 

 

Відділ епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб 

 

Санітарно-карантинний відділ 

 

Відділ дослідження біологічних 

факторів 

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

Забезпечення санітарна охорона 

території Хмельницької області 

6.3. Впровадження нового ДСанПіНу 

вимоги до води питної 

3 квартал  Відділ дослідженнь фізичних та 

хімічних факторів  

 

СОП  

7 АНАЛІЗ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я І ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ НИМИ 

7.1 Визначення відповідальних осіб за 

впровадження регіональних стратегій з 

імунопрофілактики на рівні центру 

1 квартал  Генеральний директор, 

заступники генерального 

директора, завідувач відділу 

Створено відділ 

імунопрофілактики, визначити та 

затвердити регіонального 
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імунопрофілактики координатора 

7.2 Організація роботи з підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників відділів 

імунопрофілактики, регіонального 

координатора 

впродовж року Заступники генерального 

директора, завідувач відділу 

імунопрофілактики 

Забезпечити безперервний 

професійний розвиток 

7.3 Розмежування функцій ДОЗ і ЦКПХ 

щодо питань імунопрофілактики на 

регіональному рівні  

1 квартал  Генеральний директор Затвердити 

накази/розпорядження ОДА 

7.4 Надання організаційно-методичної 

допомоги ЗОЗ в сфері 

імунопрофілактики 

впродовж року Завідувач та лікарі-

епідеміологи відділу 

імунопрофілактики 

 Розробити СОП 

7.5 Затвердження регіональної стратегії з 

імунопрофілактики   

 

2 квартал  Завідувач та лікарі-

епідеміологи відділу 

імунопрофілактики 

Затверджені 

накази/розпорядження ОДА  

 

7.6 Підвищення пріоритетності на рівні 

регіону системних заходів з 

імунопрофілактики населення 

впродовж року Відділ імунопрофілактики 1.Розробити та затвердити 

«Стратегію розвитку 

імунопрофілактики та захисту 

населення Хмельницької області 

від інфекційних хвороб, яких 

можна запобігти шляхом 

проведення імунопрофілактики, 

на період до 2025 року». 

2. Розпочати реалізацію 

виконання «Стратегії розвитку 

імунопрофілактики та захисту 

населення Хмельницької області 

від інфекційних хвороб, яких 

можна запобігти шляхом 

проведення імунопрофілактики 
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на період до 2025року" 

7.7 Формування у населення, медичної 

спільноти та представників державної 

влади, розуміння цінності та 

необхідності імунопрофілактики та 

створення соціального запиту 

стосовно імунізації 

 

впродовж року Відділ імунопрофілактики,  

відділ інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

 

1. Провести  інформаційну  

кампанію 

"ВАКЦИНАЦІЯ=ЗАХИСТ"  

серед  медичних працівників та 

населення щодо формування 

прихильності до проведення  

вакцинації дорослого та дитячого 

населення відповідно до 

Календаря профілактичних 

щеплень. 

2. Забезпечити  регулярне  

оприлюднення  результатів 

аналізу  рівнів  захворюваності  

та поширеності 

вакцинокерованих  інфекцій, 

рівня вакцинації,  завершеності 

імунізації, об’єктивних даних 

нагляду за випадками НППІ, 

даних  стосовно безпеки вакцин, 

що застосовуються при 

виконанні програми імунізації. 

7.8 Координація заходів з імунізації у 

відповідь на спалах ПОЛІО в Україні  

впродовж року Завідувач відділом 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

завідувач відділом 

імунопрофілактики 

 1. Затвердити та виконати 

регіональний план 

 2. Підготувати комунікаційну 

рамку для інформування 

населення про  проведення 1 та 2 

фази щеплень від поліомієліту.  

3. Визначити спікера для інет-

подій. 
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7.9. Технічна підтримка заходів з 

імунізації у відповідь на пандемію 

COVID-19 

впродовж року завідувач відділом 

імунопрофілактики 

Технічна підтримка реалізації 

регіонального плану  

 

8 МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

8.1 Проведення робіт щодо  повірки, 

калібрування обладнання та приладів, 

забезпечення точності вимірювань, 

підвищення рівня метрологічного 

забезпечення 

впродовж року Заступники генерального 

директора 

 

Відділ дослідження фізичних та 

хімічних факторів 

 

Відділ дослідження біологічних 

факторів  

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

 

Підвищення рівня 

метрологічного забезпечення  

8.2 Виконання робіт щодо впровадження 

державних і галузевих стандартів та 

інших нормативних документів,  

впродовж року Заступники генерального 

директора 

 

Відділ дослідження фізичних та 

хімічних факторів 

 

Відділ дослідження біологічних 

факторів  

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

Підвищення рівня 

метрологічного забезпечення 

8.3. Впровадження сучасних методів і 

засобів вимірювальної техніки 

впродовж року Відділ дослідження фізичних та 

хімічних факторів 

 

Відділ дослідження біологічних 

Дотримання стандартів з 

метрології 
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факторів  

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

9 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ 

9.1 Хімічні небезпеки. Розробити план 

реагування на виникнення НС на ХНО 

1 квартал, 

корегування за 

необхідності  

Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ досліджень фізичних та 

хімічних факторів 

 

Розроблено та затверджено план 

реагування на виникнення НС на 

ХНО 

9.2 Небезпеки, пов'язані з 

випромінюванням. Розробити 

регіональний план дій щодо захисту 

населення від впливу іонізуючого 

випромінення, враховуючи вплив 

радону 

1 квартал, 

корегування за 

необхідності 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ моніторингу та 

Розроблено та затверджено 

регіональний план дій щодо 

захисту населення від впливу 

іонізуючого випромінення, 

враховуючи вплив радону 
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реагування на небезпеки 

 

Завідувач радіологічною 

лабораторією 

 

9.3 Розробити план реагування на 

виникнення НС на ЯНО 

1 квартал, 

корегування за 

необхідності 

Заступники генерального 

директора 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ моніторингу та 

реагування на небезпеки 

 

Завідувач радіологічною 

лабораторією 

 

Розроблено опитувальник (тести) 

для персоналу щодо здатності 

характеризувати НС в ГЗ. 

9.4 Підготувати СОП з описом 

надзвичайних ситуацій в системі 

громадського здоров'я, які можуть 

спричинити застосування плану 

екстрених заходів у відповідь на 

надзвичайні ситуації 

1 квартал, 

корегування за 

необхідності 

Заступники генерального 

директора 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

Розроблено та затверджено план 

реагування на НС у ГЗ у регіоні 
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нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ моніторингу та 

реагування на небезпеки 

 

 

9.5 Розробити план, в якому визначено 

організаційні обов'язки, передбачені 

комунікаційні та інформаційні мережі 

і чітко позначені стандартні процедури 

оповіщення та евакуації населення 

1 квартал, 

корегування за 

необхідності 

Заступник генерального 

директора по зв’язках з 

органами місцевого 

самоврядування та комунікації 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ моніторингу та 

реагування на небезпеки 

 

Розроблено план проведення 

навчань для тестування плану 

реагування на НС 

9.6 Проводити періодичну оцінку 

готовності до заходів швидкого 

реагування, включаючи тестування 

плану дій для надзвичайних ситуацій 

шляхом проведення кабінетних і 

великомасштабних навчань 

1 квартал, 

корегування за 

необхідності 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ моніторингу та 

реагування на небезпеки 

Проведено навчання згідно плану 

реагування на НС 
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9.7 Розробити письмові протоколи для 

проведення екстреного 

епідеміологічного розслідування 

1 квартал, 

корегування за 

необхідності 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики інфекційних 

захворювань 

 

 

Розроблено протокол  

9.8 Провести оцінку ефективності 

попередніх інцидентів і виявлення 

можливостей для поліпшень 

1 квартал, 

корегування за 

необхідності 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Кількість проведених оцінок 

ефективності реагування на 

попередні НС 

9.9 Підтримка письмових протоколів 

щодо здійснення програми 

простеження джерел і контактних осіб 

при інфекційних захворюваннях або 

впливі токсичних речовин 

2 квартал  Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб 

 

Відділ  епідеміологічного 

нагляду (спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Розроблено протокол  

9.10 Проведення позачергових 

бактеріологічних обстежень в 

харчоблоках 

за наявності 

надзвичайної 

ситуації 

Відділ моніторингу та 

реагування на небезпеки 

 

Звіт  
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9.11 Здійснення лабораторних санітарно-

гігієнічних, токсиколого-гігієнічних, 

фізичних, радіологічних та інших 

досліджень у сфері санітарного 

благополуччя населення  

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ досліджень фізичних та 

хімічних факторів 

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

  

Проведення санітарно-

гігієнічних, токсиколого-

гігієнічних, фізичних, 

радіологічних та інших 

досліджень 

9.12 Здійснення лабораторних  санітарно-

гігієнічних, токсиколого-гігієнічних, 

фізичних, радіологічних та інших 

досліджень при розслідуванні масових 

неінфекційних захворювань (отруєнь), 

радіаційних уражень  

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ досліджень фізичних та 

хімічних факторів 

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

  

Проведення санітарно-

гігієнічних, токсиколого-

гігієнічних, фізичних, 

радіологічних та інших 

досліджень 

9.13 Забезпечення проведення 

моніторингових санітарно-гігієнічних, 

токсиколого-гігієнічних, фізичних, 

радіологічних та інших досліджень 

щодо безпеки факторів, що можуть 

небезпечно впливати на стан здоров’я 

людини згідно плану моніторингових 

впродовж року Заступник генерального 

директора питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Проведення моніторингових 

санітарно-гігієнічних, 

токсиколого-гігієнічних, 

фізичних, радіологічних та інших 

досліджень  
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досліджень на 2022 рік Відділ досліджень фізичних та 

хімічних факторів 

  

Відокремлені структурні 

підрозділи 

9.14 Організація та проведення 

лабораторних та інструментальних 

досліджень і випробувань продукції 

сировини за показниками безпечності 

для здоров’я 

 

 

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ досліджень фізичних та 

хімічних факторів 

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

 

Проведення лабораторних та 

інструментальних досліджень 

9.15 Здійснення діяльності, пов’язаної із 

зберіганням, придбанням, 

використанням, знищенням 

прекурсорів у порядку, встановленому 

законодавством України  

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

 

Відділ досліджень фізичних та 

хімічних факторів 

 

Відокремлені структурні 

підрозділи 

Забезпечення лабораторних та 

інструментальних досліджень 

9.16 Проведення оцінки якості 

(верифікації) мікробіологічних, 

паразитологічних, молекулярно-

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

Оцінка якості 
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генетичних досліджень від закладів, 

підприємств організацій не залежно 

від форми власності 

(спостереження) та 

профілактики неінфекційних 

хвороб 

Відділ досліджень фізичних та 

хімічних факторів 

10 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ 

10.1 Здійснення лабораторних 

мікробіологічних, вірусологічних, 

серологічних, молекулярно-

генетичних досліджень тощо у сфері 

санітарного, епідеміологічного 

благополуччя населення та захисту 

населення від інфекційних хвороб 

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувачі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями 

Проведення лабораторних 

досліджень  

10.2 Здійснення лабораторних 

мікробіологічних, вірусологічних, 

серологічних, молекулярно-

генетичних досліджень, тощо при 

проведені епідеміологічних 

досліджень випадків та спалахів 

інфекційних хвороб та харчових 

отруєнь  

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувачі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями  

Проведення лабораторних 

досліджень  

10.3 Здійснення лабораторних 

мікробіологічних, вірусологічних, 

серологічних, молекулярно-

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

Проведення лабораторних 

досліджень  
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генетичних досліджень тощо для 

організації заходів з біологічної 

безпеки та біологічного захисту, 

розробки програм управління 

біологічними ризиками 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувачі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями 

10.4 Здійснення лабораторних 

мікробіологічних, вірусологічних, 

серологічних, молекулярно-

генетичних досліджень тощо в рамках 

моніторингу за циркуляцією збудників 

інфекційних хвороб для 

прогнозування та моделювання 

епідемічної ситуації в регіоні, аналізу 

розповсюдження інфекційних хвороб 

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувачі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями  

Проведення лабораторних 

досліджень  

10.5 Проведення індикації та ідентифікації 

біологічних агенті бактеріальної, 

вірусної рикетсійної, грибкової та 

паразитарної етіології  

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувачі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями 

Проведення лабораторних 

досліджень  

10.6 Здійснення моніторингових 

лабораторних мікробіологічних, 

вірусологічних, серологічних, 

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

Проведення лабораторних 

досліджень  
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молекулярно-генетичних досліджень, 

тощо у природних осередках особливо 

небезпечних інфекцій для своєчасного 

виявлення змін в природних та 

антропогенних екосистемах, 

спричинених біологічними агентами  

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувачі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями  

10.7 Здійснення моніторингових 

лабораторних мікробіологічних, 

вірусологічних, серологічних, 

молекулярно-генетичних досліджень, 

тощо у сфері громадського здоров’я з 

питань епідеміологічного нагляду та 

моніторингу, біобезпеки вивчення 

впливу факторів ризику і 

детермінантів здоров’я  

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідуючі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями 

Проведення лабораторних 

досліджень  

10.8 Здійснення моніторингових 

лабораторних мікробіологічних, 

вірусологічних, серологічних, 

молекулярно-генетичних досліджень, 

тощо для впровадження моніторингу і 

оцінки виконання програмних заходів 

у сфері захисту населення від 

інфекційних хвороб та вирішення 

інших пріоритетних проблем 

громадського здоров’я 

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувачі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями  

Проведення лабораторних 

досліджень  

10.9 Здійснення моніторингових 

лабораторних мікробіологічних, 

вірусологічних, серологічних, 

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

Проведення лабораторних 

досліджень  
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молекулярно-генетичних досліджень, 

тощо для виявлення та підтвердження 

ліквідації джерела подій у сфері 

громадського здоров’я з міжнародним 

потенціалом поширення  

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувачі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями 

10.10 Здійснення моніторингових 

лабораторних мікробіологічних, 

вірусологічних, серологічних, 

молекулярно-генетичних досліджень, 

тощо для формування політики та 

стратегічного управління у сфері 

охорони здоров’я  

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувачі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями  

Проведення лабораторних 

досліджень  

10.11 Здійснення моніторингових 

лабораторних мікробіологічних, 

вірусологічних, серологічних, 

молекулярно-генетичних досліджень, 

тощо для формування інформаційної 

бази даних про стан здоров’я та 

середовища життєдіяльності людини  

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувачі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями 

Проведення лабораторних 

досліджень  

10.12 Здійснення досліджень що до 

вивчення стану популяційного 

імунітету населення до інфекційних 

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

Проведення лабораторних 

досліджень  
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хвороб, керуються засобами 

імунопрофілактики  

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувачі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями  

10.13 Проведення оцінки якості 

(верифікації) мікробіологічних, 

паразитологічних, молекулярно-

генетичних досліджень від закладів, 

підприємств організацій не залежно 

від форми власності 

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувачі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями 

Проведення лабораторних 

досліджень  

10.14 Здійснення діяльності, пов’язаної із 

зберіганням придбанням, 

використанням, знищенням 

прекурсорів у встановленому 

законодавством порядку  

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувачі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями  

Проведення лабораторних 

досліджень  

10.15 Здійснення діяльності, пов’язаної із 

виготовленням реалізацією та 

випробуванням поживних середовищ 

впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

Проведення лабораторних 

досліджень  
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для мікробіологічних досліджень  (спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб, 

Завідувачі  

бактеріологічною, 

вірусологічною лабораторіями 

та лабораторією особливо 

небезпечними інфекціями 

 

11 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

11.1

. 

Забезпечення дотримання 

законодавства України в діяльності 

Державної установи «Хмельницький 

обласний центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ України» 

впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Відділ правового 

забезпечення 

 

Структурні підрозділи 

Дотримання законодавства  

11.2

. 

Проведення моніторингу законодавчих 

актів та їх імплементація в діяльності 

Державної установи «Хмельницький 

обласний центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ України» 

впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Відділ правового 

забезпечення 

 

Структурні підрозділи 

Дотримання законодавства 

11.3

. 

Ведення реєстру договорів  

(контрактів), крім трудових 

 

впродовж року Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

Відділ правового 

забезпечення 

 

Забезпечення ведення реєстру 

11.4 Ведення реєстру перевірок 

контролюючими та правоохоронними 

впродовж року Відділ правового 

забезпечення 

Забезпечення ведення реєстру 
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органами Державної установи 

«Хмельницький обласний центр 

контролю та профілактики хвороб 

Міністерства охорони здоров’я 

України»  

 

Відділ організаційного 

забезпечення та 

діловодства 

 

 

12 ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

12.1. Забезпечення проведення заходів 

запобігання корупційним та 

пов’язаних з корупцією 

правопорушенням 

Впродовж року Заступники генерального 

директора 

 

Відділ правового 

забезпечення 

 

Структурні підрозділи 

Попередження корупційних дій 

12.2. Здійснення заходів, направлених на 

виявлення та усунення конфлікту 

інтересів, та інших корупційних 

проявів серед працівників  

Впродовж року Заступники генерального 

директора 

 

Відділ правового 

забезпечення 

 

Структурні підрозділи 

Усунення виявлених корупційних 

ризиків 

12.3. Невідкладне інформування 

уповноваженої особи з питань  

запобігання та протидії  корупції у 

діяльності державної установи 

«Хмельницький обласний центр 

контролю та профілактики МОЗ 

України», керівника Державної 

установи «Хмельницький обласний 

центр контролю та профілактики МОЗ 

України» або МОЗ України про 

ймовірність вчинення або вчинення 

Впродовж року Заступники генерального 

директора 

 

Відділ правового 

забезпечення 

 

 

Структурні підрозділи 

Попередження будь-яких діянь, які 

класифікуються як корупційні 
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корупційного правопорушення, 

пов’язаного  з діяльністю державної 

установи «Хмельницький обласний 

центр контролю та профілактики МОЗ 

України» 

12.4. Невідкладне інформування 

уповноваженої  особи з питань  

запобігання та протидії корупції у 

Державній установі «Хмельницький 

обласний центр контролю та 

профілактики МОЗ України», 

керівника Державної установи 

«Хмельницький обласний центр 

контролю та профілактики МОЗ 

України» або МОЗ України  про 

виникнення  потенційно -можливого 

або реального конфлікту інтересів 

Впродовж року Заступники генерального 

директора 

 

Відділ правового 

забезпечення 

 

 

 

Структурні підрозділи 

Попередження будь-яких діянь, які 

класифікуються як корупційні 

 

13 КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

13.1 Визначення потреби у кадрових 

ресурсах та організація роботи з 

залучення необхідного персоналу на 

вакансії  

1 квартал Генеральний директор 

 

Заступники генерального 

директора 

 

Відділ кадрового 

забезпечення 

Проведено оцінку та складено звіт про 

потреби у кадрових ресурсах 

13.2 Організація роботи з підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників 

1 квартал  Відділ кадрового 

забезпечення 

 

Відділ організаційної 

роботи та діловодства 

Проведення тренінгів 

13.3 Забезпечення планування службової 1 квартал Заступники генерального Складено та затверджено план 
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кар'єри та аналізу ефективності роботи 

персоналу 

директора 

 

Відділ кадрового 

забезпечення 

розвитку персоналу 

 

13.4 Визначення кількості вакантних посад 

для зарахування лікарів-інтернів  

1 квартал Відділ кадрового 

забезпечення 

Розроблені та подані оголошення на 

вакансії для зарахування лікарів-

інтернів 

 

13.5 Подача заявки на включення ЦКПХ до 

переліку баз стажування відповідно до 

Наказу МОЗ України від 22.06.2021 № 

1254  

1 квартал  (до 01 

березня) 

Відділ кадрового 

забезпечення 

 

Відділ організаційної 

роботи та діловодства 

Складена та подана заявка в МОЗ на 

включення ЦКПХ до переліку баз 

стажування відповідно до Наказу МОЗ 

України від 22.06.2021 № 1254 

13.6 Проведення профорієнтаційних 

зустрічей та презентацій для 

донесення інформації про можливості 

проходження інтернатури зі 

спеціальностей «Епідеміологія», 

«Мікробіологія та вірусологія», 

«Лабораторна діагностика»  

1-2 квартал  

(до 01 червня) 

Заступники генерального 

директора 

 

Відділ кадрового 

забезпечення 

Частка проведених зустрічей у 

закладах вищої освіти, які здійснюють 

освітню діяльність зі спеціальностей 

галузі знань 22 "Охорона здоров'я" 

та/або медичних бібліотеках від 

запланованої кількості 

 

13.7 Зарахування лікарів-інтернів  3  квартал 

(серпень)  

Відділ кадрового 

забезпечення 

Частка зайнятих штатних посад 

лікарів-інтернів від запланованої 

13.8 Організація ведення кадрової 

документації у відповідності до 

чинного законодавства України 

Впродовж року Заступник генерального 

директора з 

організаційних питань 

Відділ кадрового 

забезпечення  

Забезпечення діяльності  

13.9 Забезпечення проведення на базі 

Державної установи «Хмельницький 

обласний центр контролю та 

профілактики хвороб Міністерства 

охорони здоров’я України» курсів 

підвищення кваліфікації молодших 

1 квартал  

Лютий 

Заступник генерального 

директора з 

організаційних питань 

 

Відділ кадрового 

забезпечення  

Підвищення професійних знань та 

компетентності працівників 
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спеціалістів з медичною освітою за 

спеціальністю «Лабораторна справа. 

Гігієна». Документальне оформлення 

організаційно-розпорядчої 

документації 

 

13.10 Забезпечення проведення на базі 

Державної установи «Хмельницький 

обласний центр контролю та 

профілактики хвороб Міністерства 

охорони здоров’я України» курсів 

підвищення кваліфікації молодших 

спеціалістів з медичною освітою за 

спеціальністю «Медико-

профілактична  справа» 

Документальне оформлення 

організаційно-розпорядчої 

документації. 

Лютий-березень Заступник генерального 

директора з 

організаційних питань 

 

Відділ кадрового 

забезпечення  

 

Підвищення професійних знань та 

компетентності працівників 

13.11 ЗЗддііййссннеенннняя  ззааххооддіівв  щщооддоо  ппооддаанннняя  

ллііккаарряяммии  ДДеерржжааввннооїї  ууссттааннооввии  

««ХХммееллььннииццььккиийй  ооббллаасснниийй  ццееннттрр  

ккооннттррооллюю  ттаа  ппррооффііллааккттииккии  ххввооррообб  

ММііннііссттееррссттвваа  ооххооррооннии  ззддоорроовв’’яя  

УУккррааїїннии»»  ооссооббииссттиихх  ппооррттффооллііоо  зз  

ббааллааммии  ббееззппееррееррввннооггоо  ппррооффеессііййннооггоо  

ррооззввииттккуу,,  ооттррииммаанниихх  уу  22002211  ррооцціі..  

Березень Заступник генерального 

директора з 

організаційних питань 

 

Відділ кадрового 

забезпечення  

 

Підвищення професійних знань та 

компетентності працівників 

13.12  Забезпечення проведення  розрахунку 

та направлення  заявок на проведення 

циклів спеціалізації, тематичного 

вдосконалення, передатестаційних 

циклів до Національного університету 

охорони здоров’я, Харківської 

медичної академії післядипломної 

освіти, факультету післядипломної 

Квітень Заступник генерального 

директора з 

організаційних питань 

 

Відділ кадрового 

забезпечення  

 

Підвищення професійних знань та 

компетентності працівників 
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освіти Львівського національного 

медичного університету імені Данила 

Галицького для лікарів та спеціалістів 

з вищою немедичною освітою.  

13.13 Організація та проведення онлайн 

семінарів, конференцій, тренінгів  та 

інших заходів для працівників ДУ 

«Хмельницький обласний центр 

контролю та профілактики хвороб 

МОЗ України» 

Впродовж року Заступник генерального 

директора з 

організаційних питань 

 

Відділ кадрового 

забезпечення  

Підвищення професійних знань та 

компетентності працівників 

13.14 Здійснення обліку 

військовозобов’язаних  і призовників,   

забезпечення  контролю   за   станом   

військового  обліку 

військовозобов’язаних  і  призовників  

Впродовж року  

Відділ кадрового 

забезпечення  

 

Забезпечення обліку 

13.15. Підготовка пакету документів для 

бронюванню особового складу ЦКПХ 

у військоматах   

1 квартал  Відділ кадрового 

забезпечення  

 

Список особового складу ЦКПХ 

передано у військомат 

13.16. Забезпечення оформлення бронювання 

військовозобов’язаних працівників 

 

Впродовж року Відділ кадрового 

забезпечення  

 

Забезпечення бронювання  

13.17. Організація надання основних,  

додаткових та інших відпусток 

працівникам установи 

Впродовж року Відділ кадрового 

забезпечення  

 

Забезпечення діяльності 

 

14 КОМУНІКАЦІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

14.1 Проведення аналізу змісту вебсайту 

ЦКПХ відповідно до вимог 

законодавства (Закон України “Про 

доступ до публічної інформації” № 

2939-VІ від 13.01.2011 р. та Наказ 

Державного комітету інформаційної 

1 квартал Заступник генерального 

директора  по роботі з 

органами місцевого 

самоврядування та 

комунікації 

 

Звіт аналітичний 
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політики, телебачення і радіомовлення 

України, Державного комітету зв'язку 

та інформатизації України 25.11.2002 

N 327/225 (z1021-02) 29.12.2002, N 

1022/7310 ПОРЯДОК функціонування 

веб-сайтів органів виконавчої влади 

{Із змінами, N 24/26 (z0240-15) від 

16.02.2015} 

Відділ інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

14.2 Створення плану щодо розробки 

інформаційних матеріалів для 

вебсайту ЦКПХ, підготовка матеріалів 

та наповнення вебсайту 

 1  квартал Заступник генерального 

директора  по роботі з 

органами місцевого 

самоврядування та 

комунікації 

 

Відділ інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

 

Затвердження плану з наповнення 

інформаційними матеріалами вебсайт  

 

14.3 Розробка порядку оперативного 

реагування на надзвичайні події та 

впровадження кризової комунікації в 

сфері громадського здоров'я 

1  квартал Заступник генерального 

директора  по роботі з 

органами місцевого 

самоврядування та 

комунікації 

 

Відділ інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

 

Створено СОП 

 

14.4 Формування кризових команд  для 

комунікації  в умовах потенційної або 

реальної загрози  

2  квартал Заступник генерального 

директора по роботі з 

органами місцевого 

самоврядування та 

комунікації 

Створення та затвердження складу 

універсальної кризової команди 

Створення шаблонів кризових 

повідомлень 

Проходження навчання речником  

щодо кризових комунікацій 

Підготовка каналів комунікацій 
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14.5 Розробка алгоритму планової 

комунікації та поширення інформації у 

сфері громадського здоров'я у різних 

каналах комунікації відповідно до 

контент-плану 

1 квартал  Відділ інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

 

 

Створено СОП 

 

14.6 Розробка контент-плану ЦКПХ на 

2022 відповідно до календаря 

визначених дат ВООЗ та України, 

погодження контент-плану із ЦГЗ 

1 квартал Заступник генерального 

директора  по роботі з 

органами місцевого 

самоврядування та 

комунікації 

 

Відділ інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

 

Розроблено контент-план 

 

14.7 Проведення інформаційних кампаній 

відповідно до погодженого із ЦГЗ 

планом національних інформаційних 

кампаній (соціально-небезпечні 

захворювання, неінфекційні 

захворювання, вакцинація від COVID-

19) 

Протягом року  Відділ інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

 

Проведена інформаційна кампанія 

 

14.8 Забезпечення функціонування 

офіційного веб-сайту, сторінки 

YuoTube каналу ЦКПХ 

Впродовж року Заступники генерального 

директора 

 

Відділ інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

 

Структурні підрозділи 

 

Щоденне оновлення офіційного веб-

сайту 

Щомісячне наповнення YuoTube 

каналу 

14.9 Формування баз партнерських засобів 

масової інформації, партнерських 

організацій та стейкхолдерів, 

1 квартал  Генеральний директор  

 

Заступники генерального 

Розроблено документ із контактами 

партнерських засобів масової 

інформації, партнерських організацій 
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підвищення якості взаємодії між 

ЦКПХ та організаціями, що дотичні до 

реалізації політики в сфері 

громадського здоров'я 

директора та стейкхолдерів 

 

14.10 

Формування впізнаваності  бренду та 

авторитету ХОЦКПХ сере д 

представників влади та керівництва 

структур зацікавлених міністерств і 

відомств, керівників громадських і 

волонтерських організацій та 

населення 

 

впродовж року Генеральний директор, 

заступники генерального 

директора, завідувачі 

відділами 

 

  Підготувати та надіслати органам 

влади аналітичні довідки стосовно 

загального стану громадського 

здоров’я, захворюваності населення 

області, епідемічних загроз, фізичних 

та хімічних факторів зовнішнього 

середовища, стану екології тощо з 

прогнозом їх впливу на стан здоров’я 

громади в цілому із наданням 

відповідних рекомендацій 

   Розробити та розіслати в редакції 

електронних та друкованих засобів 

масової інформації прес-релізи з 

інформацією про діяльність та коло 

завдань, що має вирішувати обласний 

центр контролю та профілактики 

хвороб, аналітичні довідки для 

населення, що висвітлюють нагальні 

проблеми стану здоров’я населення, 

шкідливі фактори навколишнього 

середовища, стан екології тощо з 

практичними рекомендаціями щодо 

покращення стану здоров’я та 

боротьби із шкідливими факторами, 

під рубрикою «Центр контролю та 

профілактики хвороб повідомляє…» 
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15 ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

15.1. Організація та проведення роботи по 

недопущення виникнення дебіторської 

та 

кредиторської заборгованості  

Впродовж року  

Планово-економічний 

відділ 

 

Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

Запобігання   відволіканню бюджетних 

коштів 

15.2. Забезпечення дотримання бюджетного 

законодавства України при взятті 

бюджетних зобов’язань, своєчасне 

подання їж на реєстрацію, здійснення 

платежів у відповідності до взятих 

бюджетних зобов’язань 

Впродовж року  

Планово-економічний 

відділ 

 

Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

Виконання  бюджету 

15.3. Забезпечення контролю за станом 

розрахункової дисципліни; здійснення 

взятих фінансових зобов’язань на 

витрачання бюджетних коштів в 

межах асигнувань, затверджених на 

бюджетний рік відповідно до 

бюджетного призначення 

Впродовж року Планово-економічний 

відділ 

 

Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

 

Виконання  бюджету 

15.4. Організація та проведення 

інвентаризації грошових коштів, 

товарно-матеріальних цінностей, 

основних засобів, розрахунків та 

зобов’язань 

 

 

 

Впродовж року Планово-економічний 

відділ 

 

Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

Відокремлені підрозділи 

Збереження та облік матеріальних 

цінностей 

15.5. Забезпечення формування 

меморіальних ордерів 

Впродовж року Планово-економічний 

відділ 

Забезпечення бухгалтерської звітності 
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Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

15.6. Забезпечення формування та подання 

фінансової та бюджетної звітності, 

іншої статистичної звітності  

Впродовж року Планово-економічний 

відділ 

Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

Забезпечення  фінансової та іншої 

статистичної звітності 

15.7. Забезпечення складання бюджетних 

запитів, кошторису, штатного розпису.  

Впродовж року Планово-економічний 

відділ 

Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

Виконання  бюджету 

15.8. Забезпечення виконання кошторису в 

розрізі джерел фінансування 

Впродовж року Планово-економічний 

відділ 

Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

Виконання  бюджету 

15.9 Проведення нарахувань заробітної 

плати 

Впродовж року Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

 

Забезпечення виплати заробітної плати 

в обумовлені законодавством терміни 

15.10. Організація ведення обліку 

надходжень до загального фонду 

державного бюджету та спеціального 

фонду здійснення контролю за 

витратами коштів 

Впродовж року Планово-економічний 

відділ 

 

Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

Виконання  бюджету 

 

 

16 ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

16.1 Організація та проведення Впродовж року Заступник генерального Забезпечення збереження здоров’я та 
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профілактичних заходів, спрямованих 

на усунення шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів, запобігання 

нещасним випадкам під час виконання 

професійних обов’язків, та іншим 

випадкам загрози життю або здоров’ю 

працівників 

директора з 

організаційних питань 

 

Інженер з охорони праці 

 

Структурні підрозділи 

 

працездатності працівників  

16.2 Контроль за дотриманням 

працівниками Державної установи 

«Хмельницький обласний центр 

контролю та профілактики хвороб 

МОЗ України» вимог законів та інших 

нормативно-правових актів з охорони 

праці 

Впродовж року Заступник генерального 

директора з 

організаційних питань 

 

 

Інженер з охорони праці 

 

Забезпечення збереження здоров’я та 

працездатності працівників 

16.3 Здійснення методичного керівництва і 

контролю  за діяльністю підрозділів 

Державної установи «Хмельницький 

обласний центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ України» у 

галузі пожежної безпеки і охорони 

праці 

Впродовж року Заступник генерального 

директора з 

організаційних питань 

 

 

Інженер з охорони праці 

 

Забезпечення збереження здоров’я та 

працездатності працівників 

16.4 

 

 

 

Організація та проведення заходів 

щодо запобігання пожежам та 

травматизму на виробництві 

Впродовж року Заступник генерального 

директора з 

організаційних питань 

 

Інженер з охорони праці 

 

Структурні підрозділи 

Забезпечення збереження здоров’я та 

працездатності працівників 

 

17 ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

17.1 Організація та координації та 

діяльності відокремлених підрозділів 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  
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Державної установи «Хмельницький 

обласний центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ України» 

 

 

17.2 Організація та здійснення 

документаційного забезпечення 

діяльності відповідно до Типової 

інструкції з діловодства в 

міністерствах, інших центральних та 

місцевих органах виконавчої влади, 

затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.01.2018 № 55  

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Структурні підрозділи  

 

Відділ організаційної 

роботи та діловодства 

Дотримання єдиних вимог щодо 

створення управлінських документів, 

роботи із службовими документами, їх 

архівного зберігання  

17.3 Організація та проведення заходів 

стосовно захисту інформації з 

обмеженим доступом 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Структурні підрозділи  

 

Відділ організаційної 

роботи та діловодства 

Захист інформації з обмеженим 

доступом 

17.4 Забезпечення контролю за своєчасним 

виконанням  актів органів державної 

влади, доручень вищих посадових 

осіб, запитів, звернень, розпорядчих 

документів та доручень керівництва 

установи, запитів на публічну 

інформацію  

Впродовж року Відділ організаційної 

роботи та діловодства  

 

Структурні підрозділи  

 

 

Дотримання строків виконання 

документів 

17.5 Організація та забезпечення 

зберігання, обліку та використання 

архівних документів 

Впродовж року Відділ організаційної 

роботи та діловодства  

 

Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Забезпечення архіву 

17.6 Проведення  аналізу моніторингових 

показників санітарно-

епідеміологічного стану на територіях 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Аналіз та оцінка діяльності  
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ОТГ та надання результатів 

керівникам ОТГ  

Відділ епідеміологічного 

нагляду (спостереження) 

та профілактики 

інфекційних хвороб  

Відділ епідеміологічного 

нагляду (спостереження) 

та профілактики 

неінфекційних хвороб 

 

17.7 Надання інформації, за запитами 

органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, а також 

населення про епідемічну ситуацію, 

про виникнення інфекційних хвороб, 

масових неінфекційних захворювань 

(отруєнь), стан середовища 

життєдіяльності людини, про санітарні 

та протиепідемічні (профілактичні) 

заходи 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Структурні підрозділи   

 

Відділ організаційного 

забезпечення та 

діловодства  

Надання інформації 

17.8 Застосування новітніх інформаційних 

технологій, впровадження програмно-

технічних засобів тощо, необхідних 

для сталого функціонування 

Державної установи «Хмельницький 

обласний центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ України» 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Структурні підрозділи 

Поліпшення ефективності та 

продуктивності діяльності 

17.9 Підготовка інформаційних та 

аналітичних матеріалів, інформування 

за їх результатами МОЗ України, 

місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування  

Впродовж року  

 

Заступники генерального 

директора  

 

Структурні підрозділи,  

 

Відділ організаційної 

роботи та діловодства  

Інформаційне забезпечення  
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18 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

18.1 Впровадження програм, заходів з 

підвищення якості процесів системи 

управління якістю та лабораторних 

досліджень 

Впродовж року  

 

Заступники генерального 

директора  

 

Завідувачі лабораторіями 

 

Структурні підрозділи 

Забезпечення функціонування системи 

якості 

18.2 Впровадження заходів з 

удосконалення системи управління 

якістю  

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Завідувачі лабораторіями 

 

Структурні підрозділи 

Забезпечення функціонування системи 

управління якістю 

18.3 Забезпечення своєчасного сповіщення 

НААУ про зміни в структурі, 

технічному оснащенні, в стандартах та 

інших нормативних документах, які 

можуть впливати на похибку, 

об’єктивності та певність результатів 

випробувань чи на область діяльності, 

визначеної при акредитації 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Завідувачі лабораторіями 

 

Забезпечення функціонування системи 

управління якістю 

18.4 Організація та проведення заходів з 

підвищення кваліфікації працівників 

лабораторій  

 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Завідувачі лабораторіями 

 

Структурні підрозділи 

Заступники генерального директора  

 

Завідувачі лабораторіями 

 

Структурні підрозділи 

18.5 Отримати сертифікат ISO 17025 1 - 2  квартал Заступник генерального 

директора з 

організаційних питань 

 

Лабораторія отримала документ, який 

підтверджує акредитацію ISO 17025. 
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Відділ досліджень 

фізичних та хімічних 

факторів 

 

18.6 Визначити відповідальну особу за 

акредитацію ISO 15189 

1 квартал Заступник генерального 

директора з 

організаційних питань 

 

Відділ досліджень 

біологічних факторів 

 

Лабораторія отримала документ, який 

підтверджує акредитацію 

18.7 Підготувати пакет документів для 

акредитації ISO 15189 

1 - 2 квартал Відділ досліджень 

біологічних факторів 

 

Прийнято наказ про персональний 

склад групи відповідальної за 

підготовку до акредитації лабораторії 

18.8 Подати документи на акредитацію в 

НАУ ISO 15189 

3  квартал Відділ досліджень 

біологічних факторів 

 

Розроблено пакет документів для 

акредитації лабораторії 

18.9 Отримати сертифікат ISO 15189 4  квартал Заступник генерального 

директора з 

організаційних питань 

 

Відділ досліджень 

біологічних факторів 

 

Подано заявку на акредитацію 

Лабораторія отримала документ, який 

підтверджує акредитацію 

19 
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАВДАНЬ У СФЕРІ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО 

НАГЛЯДУ (СПОСТЕРЕЖЕННЯ) 

19.1 Профілактичні заходи по зменшенню в 

області інфекційної, неінфекційної 

захворюваності та здорового способу 

життя; 

Впродовж року Заступники генерального 

директора 

Вплив на рівень інфекційної та 

неінфекційної захворюваності, 

підвищення рівня обізнаності 

населення щодо здорового способу 

життя, промоції здоров’я   

19.2 Забезпечення профілактичних заходів Впродовж року Заступник генерального  
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по профілактиці  поліомієліту в 

області; 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб  

 

Відділ епідеміологічного 

нагляду (спостереження) 

та профілактики 

інфекційних хвороб  

 

 

Попередження виникнення 

поліомієліту 

19.3 Забезпечення протиепідемічних 

заходів по боротьбі з коронавірусною 

інфекцією COVID-19; 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб  

 

Завідувач відділенням 

епідеміологічного нагляду 

за особливо-небезпечними 

інфекціями 

 

Відділ імунопрофілактики 

Проведення заходів. Комунікація з 

широкими верствами  населення, 

соціальними групами з необхідності 

щеплення від COVID-19 (І,ІІ дози, 

бустерні дози) 

19.4 Мобілізація закладів охорони здоров’я 

по виконанню планів 

імунопрофілактики групи інфекцій, 

керованих засобами 

імунопрофілактики; 

Впродовж року Заступник генерального 

директора  з питань 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб  

 

Відділ імунопрофілактики 

 

 

Збільшення відсотків охоплення 

щепленнями 
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19.5 Забезпечення проведення 

інформаційно-роз’яснювальної 

роботи, комунікацій та соціальної 

мобілізації у сфері громадського 

здоров’я; 

Впродовж року Заступник генерального 

директора по роботі з 

органами місцевого 

самоврядування та 

комунікації  

Поліпшення обізнаності населення 

щодо системи громадського здоров’я 

19.6 Підготовка програм обласної ради по 

забезпеченню громадського здоров’я в 

області; 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

Підвищення ефективності санітарних 

та протиепідемічних заходів, 

спрямованих не допущення, або 

мінімізації інфекційних та 

неінфекційних захворювань  

19.7 Забезпечення своєчасного аналізу та 

прогнозування показників безпечності 

впливу на людину біологічних, 

фізичних та хімічних факторів 

середовища життєдіяльності людини.  

 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

Завідувачі структурними 

підрозділами  

Проведення аналізу, узагальнення та 

розробка заходів впливу 

19.8 Забезпечення належної діяльності ДУ 

«Хмельницький обласний центр 

контролю та профілактики хвороб 

МОЗ України», створення необхідних 

умов праці. 

 

Впродовж року Заступники генерального 

директора  

 

 

Проведення капітального ремонту 

приміщень, забезпечення структурних 

підрозділів сучасним обладнанням та 

необхідними матеріалами 

20 НАВЧАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

20.1 Проведення навчання для працівників 

закладів охорони здоров’я з питань 

профілактики інфекційних 

захворювань 

Впродовж року Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб 

 

Завідувачі структурними 

підрозділами 

Прове6дення навчання 
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20.2 Проведення навчальних заходів для 

представників органів місцевого 

самоврядування з питань громадського 

здоров’я, забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя, 

профілактики інфекційних 

захворювань 

Впродовж року Заступник генерального 

директора з організації 

епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та 

профілактики інфекційних 

хвороб 

 

Завідувачі структурними 

підрозділами 

 

Проведення навчальних заходів 

20.3 Проведення навчання для працівників 

Державної установи «Хмельницький 

обласний центр контролю та 

профілактики хвороб Міністерства 

охорони здоров’я України»  з питань 

нововведень в системі громадського 

здоров’я, санітарно-епідеміологічного 

благополуччя, профілактики 

інфекційних захворювань 

Впродовж року Заступник генерального 

директора по роботі з 

органами місцевого 

самоврядування та 

комунікації 

  

Структурні підрозділи  

 

Проведення навчальних заходів 

20.4 Проведення навчання фахівців ЦКПХ 

роботі із ПК (Microsoft Word, Excel, 

Power Point) 

Щоквартально Відділ організаційної 

роботи та діловодства  

 

 

Залучення фахівців відділів, до 

проведення епідеміологічного нагляду, 

які пройшли навчальні курси по роботі 

із ПК (Microsoft Word, Excel, Power 

Point)  

20.5 Правила роботи в медичних 

інформаційних системах 

Впродовж року Відділ організаційної 

роботи та діловодства  

 

Залучення фахівців відділів, до роботи 

з використанням МІС 

20.6 Проведення навчання 

підпорядкованих структурних 

підрозділів із актуальних питань 

проведення епіднагляду обласними 

ЦКПХ 

1 раз в рік  Відділ епіднагляду  Кількість навчальних заходів 
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20.7 Проводити навчання з оцінки 

готовності до заходів швидкого 

реагування, включаючи тестування 

плану дій для надзвичайних ситуацій 

шляхом проведення кабінетних і 

великомасштабних навчань 

2 квартал  Відділ моніторингу та 

реагування на небезпеки 

 

Проведено навчання згідно плану 

реагування на НС  

20.8. Організація роботи з підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників відділів 

імунопрофілактики, регіональних 

координаторів 

2-3 квартал  Відділ імунопрофілактики  Кількість проведених заходів  

 

 

 


