
П Л А Н 

 

Моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, 

лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих 

навчальних закладів, закладів соціального забезпечення 

Чутівського району  на 2018 рік 
 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

№ 

п/п 

Найменування  

ЛПЗ, 

адреса місця 

розташування 

Назва відділення 

(стаціонару) 

Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, 

кількість проб 

Терміни 

відвідувань 

(візитів) 

Кратність 

моніторинго

вих 

відвідувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 

Чутівський район 

1. Чутівська 

центральна 

районна лікарня, 

смт.Чутове 

вул.Полтавський 

Шлях, 23 

Хірургічно-

гінекологічне 

Вода на мікробіологічні  дослідження-1; 

 змиви на санітарно-показові мікроорганізми (БГКП, 

золотистий стафілокок)-40;  

матеріал на стерильність- 15,   

обстеження медперсоналу на носійство золотистого 

стафілокока-8, 

вимірювання параметрів мікроклімату-2. 

 

березень 

травень 

серпень 

листопад 

 

 

 

  

1 раз  в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

2. Чутівська 

центральна 

районна лікарня, 

смт.Чутове 

вул.Полтавський 

Шлях, 23 

Відділення 

АІТ(анестезіології 

та інтенсивної 

терапії) 

Вода на мікробіологічні дослідження-1, змиви на санітарно-

показові мікроорганізми (БГКП,золотистий стафілокок) -20, 

 матеріал на стерильність-5, 

 обстеження медперсоналу на носійство золотистого 

стафілокока-4,  

вимірювання параметрів мікроклімату-2. 

 

 

лютий 

квітень 

липень 

жовтень 

 

  

1 раз  в 

квартал 

 

 

 

 

 

 



3. Чутівська 

центральна 

районна лікарня, 

смт.Чутове 

вул.Полтавський 

Шлях, 23 

Соматичне  

Перегляд історій хвороби з метою виявлення ймовірних 

випадків ГВП 

 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтель 

листопад 

грудень  

 

щотижня  

 

 

 

 

4. Чутівська 

центральна 

районна лікарня, 

смт.Чутове 

вул.Полтавський 

Шлях, 23 

Автоклавна Вода на мікробіологічні  дослідження-1, змиви на санітарно-

показові мікроорганізми (БГКП,золотистий стафілокок)-10,  

матеріал на стерильність-5,  

обстеження медперсоналу на носійство золотистого 

стафілокока-2;  

бакконтроль автоклавів-15,  

вимірювання параметрів мікроклімату-1. 

квітень 

вересень 

1раз в 

півріччя 

 

 

 

 

 

 

 

5. Поліклінічне 

відділення 

Чутівської 

центральної 

районної лікарні, 

смт.Чутове 

вул.Полтавський 

Шлях, 23 

Хірургічний, 

стоматологічний 

кабінети; жіноча 

консультація, 

маніпуляційна 
 

Вода на мікробіологічні  дослідження-1, змиви на санітарно-

показові мікроорганізми  (БГКП,золотистий стафілокок)-35, 

 матеріал на стерильність-15,  

обстеження медперсоналу на носійство золотистого 

стафілокока-4; 

вимірювання параметрів мікроклімату-2. 
 

 

березень 

травень 

серпень 

листопад 
 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

6. Поліклінічне 

відділення 

Чутівської 

центральної 

районної лікарні, 

смт.Чутове 

вул.Полтавський 

Шлях, 23 

Протитуберку-

льозний кабінет 

Змиви на котроль якості дезінфекції-10, 

змиви на поточну дезінфекцію-10, 

вимірювання параметрів мікроклімату-1. 

 

травень, 

жовтень 

 

 

 

 

 

  

1 раз в 

півріччя 
 

 



7. Чутівський 

районний центр 

ПМСД, смт.Чутове 

вул.Полтавський 

Шлях, 23 

Маніпуляційна, 

денний стаціонар, 

кабінет щеплень 

Вода на мікробіологічні дослідження-1, змиви на 

(БГКП,золотистий стафілокок)-20,  

 обстеження медперсоналу на носійство золотистого 

стафілокока-2;  

вимірювання параметрів мікроклімату-2. 

лютий 

квітень 

липень 

жовтень 
 

1 раз в 

квартал 

 

 
Моніторингові візити та  лабораторно - інструментальні дослідження та випробування  

за дотриманням гігієнічних вимог в дитячих дошкільних та навчальних закладах . 

 

№ 

п/п 

Найменування об’єкту, 

адреса місця 

розташування 

Дата  

відвідувань 

 

Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, кількість проб Кратність 

моніторингов

их 

відвідувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 

1. Чутівська ЗОШ І-IIIст. 

смт Чутове, 

вул. Центральна, 3 

I,IIIквартал  Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2 раз в рік 

2. ДНЗ «Веселка»             

смт. Чутове 

 

I,IIIквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2 раз в рік 

3. ДНЗ «Світанок»          

смт. Чутове 

I,IIIквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2 раз в рік 

4. Василівська ЗОШ І-IIIст. 

с. Василівка 

I,IIIквартал Вода питна на мікробіологічні показники 2проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2 раз в рік 

5. ДНЗ«Барвінок»                 

с. Василівка 

I,IIIквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 1 проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Освітленість - не менше 3 замірів  у приміщенні ; 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 15. 

2 раз в рік 

6. Таверівська  ЗОШ І-ІІ ст. I,IIIквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 2 раз в рік 



– дитячий садок 

«Антошка» с. Таверівка 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

7. Скороходівська ЗОШ      

І-III ст. смт. Скороходове 

I,IIIквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 15. 

2 раз в рік 

8. ДНЗ «Теремок»           

смт. Скороходове 

I,IIIквартал Вода питна на мікробіологічні показники –2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2 раз в рік 

9. ДНЗ «Сонечко»           

смт. Скороходове 

I,IIIквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2 раз в рік 

10. Філенківська    ЗОШ       

І-ІІI ст. с.Філенкове 

I,IIIквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2 раз в рік 

11. ДНЗ «Ромашка» 

с.Філенкове 

 

I,IIIквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2раз в рік 

12. Петрівська ЗОШ І-ІІI ст. 

с. Петрівка 

 

 

II,IVквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2 раз в рік 

13. ДНЗ «Калинка»               

с. Петрівка 

 

II,IVквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2 раз в рік 

14. Нова-Кочубеївка  ЗОШ І-

ІІ ст. – дитячий садок 

«Ромашка» 

II,IVквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

2 раз в рік 



Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

15. Водянська ЗОШ І-ІІ ст. 

с.Водяне 

II,IVквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2 раз в рік 

16. Сторожівська ЗОШ І-ІІ 

ст. – дитячий садок 

«Ялинка» с. Сторожове 

 

II,IVквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2 раз в рік 

17. Войнівська ЗОШ І-ІІI ст. 

с. Войнівка 

 

II,IVквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2 раз в рік 

18. Черняківська ЗОШ  

І-ІІ ст. . – дитячий садок 

«Ромашка» с. Черняківка 

II,IVквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2 раз в рік 

19. Кочубеївська ЗОШ І-ІІ ст. 

с. Кочубеївка 

II,IVквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2 раз в рік 

20. Іскрівська ЗОШ І-ІІ ст. – 

дитячий садок «Іскринка» 

с. Іскрівка 

II,IVквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 1 проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10.  

2 раз в рік 

21. Гряківська ЗОШ І-IIIст.   

с. Грякове 

II,IVквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

 

2раз в рік 

22. ДНЗ  «Дзвіночок»              

с. Грякове 

II,IVквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 1 проба, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2 раз в рік 

23. Вільхуватська II,IVквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 2 раз в рік 



ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий 

садок «Зайчик» 

с.Вільхуватка 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

24. ПТУ-55 смт.Чутове 

 

I,IIIквартал Вода питна на мікробіологічні показники – 2 проби, 

Вода питна на санітарно-хімічні показники – 1 проба, 

Мікроклімат – 3  класних кімнат;  

Харчові продукти на мікробіологічні показники – 1 проби; 

Змиви на санітарно-показову групу мікроорганізмів  (БГКП) – 10. 

2 раз в рік 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 
 

№ п/п Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. Комунальний  водогін: 

 КП «Чутівське» смт.Чутове  

вул..Шевченка ,Центральна 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники 5 Щомісячно  

 ГДКП «Комунальник»   

смт.Скороходово  

вул..Софіївська 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники 5 Щомісячно  

2. Відомчі водогони: 

 ЦРЛ смт.Чутове  вул..Фруктова Бактеріологічні та фізико-хімічні показники 2 I,IIIквартал 

3. Сільські водогони: 

 Таверівська с/р с.Таверівка 

Водопровідний кран, ЗОШ 

 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники 2 I,IIIквартал 

 Н.Кочубеївська с/р 

с.Н.Кочубеївка Водопровідний кран, 

ЗОШ 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники 2 II,IVквартал 

 Петрівська с/р,КП «Чапаєве», 

с.Петрівка Водопровідний кран, 

ЗОШ 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники 2 II,IVквартал 

 Філенківська с/р,КП «Господар» 

с.Філенкове Водопровідний кран, 

ЗОШ 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники 2 I,IIIквартал 

 Войнівська с/р,КП «Войнівське-1», 

с.Войнівка Водопровідний кран, 

ЗОШ 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники 2 II,IVквартал 

 с.Сторожеве , КП «Войнівське-1», 

Водопровідний кран, ЗОШ 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники 2 II,IVквартал 

 Черняківська с/р 

с.Черняківка Водопровідний кран, 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники 2 II,IVквартал 



ЗОШ 

 Черняківська с/р 

с.Кочубеївка Водопровідний кран, 

ЗОШ 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники 2 II,IVквартал 

 Гряківська с/р 

с.Грякове Водопровідний кран, ЗОШ 

Бактеріологічні та фізико-хімічні показники 2 II,IVквартал 

 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого водопостачання за санітарно-хімічними, мікробіологічними показниками 
 

№ п/п Місце відбору проб 

 
Кількість проб Термін  

Сан.хім Мікробіолог. 

1. смт.Скороходове,вул..Стрілецька 2 2 I,IIIквартал 

2. смт.Скороходове,вул..Софіївська 2 2 I,IIIквартал 

3. смт.Чутове,вул..Нова , Короленка 2 2 I,IIIквартал 

4. с.Василівка,вул..Радгоспна 2 2 I,IIIквартал 

5. с.Рябківка ПСП «Обрій» 2 2 I,IIIквартал 

6. с.Стінка 2 2 II,IVквартал 

7. с.Коханівка 2 2 II,IVквартал 

8. с.Грякове 2 2 II,IVквартал 

9. с.Іскрівка 2 2 II,IVквартал 

10. с.Федорівка 2 2 II,IVквартал 
 

Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на промисловості, сільськогосподарські і побутові забруднення  

(хімічні , мікробіологічні показники  та пестициди) 
 

№ п/п Райони Строк доставки Кількість проб Місце відбору проб –  

номер створу 

Строк надсилання 

результатів сан. мікр. пестиц. 

1. смт.Чутове з травня по вересень 10 44 5 р.Коломак, Створ № 1  

2. смт.Чутове з травня по вересень 10 44 5 р.Коломак, Створ № 2  
 

Моніторингові дослідження проб грунту  (мікробіологічні, паразитологічні показники.,  пестициди) 
 

№ п/п Місце відбору проб Мета дослідження та 

кількість проб 

Термін 

мікр. параз. пестиц. 

1. смт. Чутове, територія пляжу р. Коломак 2 2  з травня по вересень 

2. смт.Чутове,територія транспортної магістралі вул. Полтавський 

шлях 

1 1  з травня по вересень 

 

 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 
 



№ п/п Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. смт..Чутове,житлова забудова по вул.Полтавський 

шлях 

фізико-хімічні показники 9 з березеня по 

листопад 

2. смт.Чутове, місце відпочинку населення – на березі р. 

Коломак 

фізико-хімічні показники 9 з березеня по 

листопад 

 

 

 

 


