
ПЛАН  ЗАХОДІВ  

щодо забезпечення епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями та їх профілактикою,  

моніторингових досліджень об’єктів довкілля, факторів середовища життєдіяльності людини в місцях 

проживання, навчання і відпочинку та здійснення комунікацій з населенням  

Лубенського МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» на 2018 рік 

м.  Лубни 

І квартал.  

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

№ 

з/

п 

Район  

(місто) 

Найменува

ння  ЛПЗ 

Адреса місця 

розташуванн

я 

Назва 

відділення 

(стаціонар

у) 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Терміни 

відвідувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. м. Лубни Лубенська 

комунальна  

центральна 

міська 

лікарня 

м. Лубни, вул. 

П'ятикопа ,26 

Хірургічне 

відділення, 

операційни

й блок 

Змиви – 25; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 

2; Матеріал та змиви на стерильність - 15; Повітря – 10; 

Контроль до стерилізаційної очистки – 10. 

Обстеження персоналу на стафілокок. 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури - 15; 

Визначення резистентності мікроорганізмів потенційних 

збудників внутрішньо лікарняних інфекцій, що 

контамінують об'єкти внутрішнього середовища 

стаціонару, колонізують руки та спецодяг персоналу. 

 

Лютий 

 

    Травматол

огічне 

відділення 

Змиви – 25; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 

2; Матеріал та змиви на стерильність - 15; Повітря – 10; 

Контроль до стерилізаційної очистки – 10.  Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів потенційних 

збудників внутрішньо лікарняних інфекцій, що 

Лютий 

 



контамінують об'єкти внутрішнього середовища 

стаціонару, колонізують руки та спецодяг персоналу. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 1; вологість – 1;швидкість руху повітря-1. 

    Пологове 

відділення 

Змиви– 25; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 

2; Матеріал та змиви на стерильність - 15; Повітря – 10; 

Контроль до стерилізаційної очистки – 10.  Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів потенційних 

збудників внутрішньо лікарняних інфекцій, що 

контамінують об'єкти внутрішнього середовища 

стаціонару, колонізують руки та спецодяг персоналу. 

 

Лютий 

 

 

 

   Гінекологі

чне 

відділення 

 

Змиви – 25; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 

2; Матеріал та змиви на стерильність - 15; Повітря – 10; 

Контроль до стерилізаційної очистки – 10.  Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів потенційних 

збудників внутрішньо лікарняних інфекцій, що 

контамінують об'єкти внутрішнього середовища 

стаціонару, колонізують руки та спецодяг персоналу. 

Лютий 

 

 

 

   Онкологічн

е 

відділення 

 

Змиви – 20; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 

2; Змиви та матеріал на стерильність - 10; Повітря – 5; 

Контроль до стерилізаційної очистки – 10.  Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури – 5. 

Визначення резистентності мікроорганізмів потенційних 

збудників внутрішньо лікарняних інфекцій, що 

контамінують об'єкти внутрішнього середовища 

стаціонару, колонізують руки та спецодяг персоналу. 

 

Лютий 

 

    ЛОР 

відділення 

Змиви – 20; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 

Лютий 

 



 2; Змиви та матеріал на стерильність - 10; Повітря – 5; 

Контроль до стерилізаційної очистки – 5.  Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів потенційних 

збудників внутрішньо лікарняних інфекцій, що 

контамінують об'єкти внутрішнього середовища 

стаціонару, колонізують руки та спецодяг персоналу. 

 

    Очне 

відділення 

Змиви – 20; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 

2; Змиви та матеріал на стерильність - 5; Повітря – 5;  

Контроль до стерилізаційної очистки – 5. Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів потенційних 

збудників внутрішньо лікарняних інфекцій, що 

контамінують об'єкти внутрішнього середовища 

стаціонару, колонізують руки та спецодяг персоналу. 

 

Лютий 

 

    Реанімацій

не 

відділення   

 

Змиви – 10; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 

2; Змиви та матеріал на стерильність - 5; Повітря – 4. 

Обстеження персоналу на стафілокок. 

Визначення резистентності мікроорганізмів потенційних 

збудників внутрішньо лікарняних інфекцій, що 

контамінують об'єкти внутрішнього середовища 

стаціонару, колонізують руки та спецодяг персоналу. 

Моніторинговий візит щодо виконання вимог наказу МОЗ 

від 14.07.1998 № 196 " Про посилення заходів щодо 

попередження захворювань на поліомієліт в Україні" 

 

Лютий 

 

    Інфекційне 

відділення 

 

Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – 2; 

Антисептик та дезрозчин  на контамінацію – 2. 

Вода питна на мікробіологічні показники -1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 1; вологість – 1;швидкість руху повітря-1. 

Моніторинговий візит щодо виконання вимог наказу МОЗ 

Лютий 

 



від 14.07.1998 № 196 " Про посилення заходів щодо 

попередження захворювань на поліомієліт в Україні" 

    Харчоблок 

Лубенської 

КЦМЛ 

Змиви з овочів в овочесховищах на ієрсінії -5. 

Готова страва на калорійність – 1, страва на термообробку 

– 1, страва на бак. показники – 1, вода питна на бак.-1 та 

хім.- 1, змиви на БГКП – 20, змиви на я/г  та кишкові 

найпростіші – 15. 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій. 

Березень 

 

    Хірургічни

й кабінет 

поліклінічн

ого 

відділення 

Лубенської 

КЦМЛ 

Змиви – 20; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 

2; Змиви та матеріал на стерильність - 5; Повітря – 2; 

Контроль до стерилізаційної очистки – 5.  Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

Лютий 

 

 м. 

Лубни 

Лубенська 

комунальна  

центральна 

міська 

лікарня 

вул. Л. 

Толстого, 

16/27 

Дитячий 

хірургічни

й кабінет 

поліклінічн

ого 

відділення 

Лубенської 

КЦМЛ 

Змиви – 10; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 

2; Змиви та матеріал на стерильність - 5; Повітря – 2; 

Контроль до стерилізаційної очистки – 5.  Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

 

Лютий 

 

 м. 

Лубни 

Стоматологі

чна 

поліклініка 

м. Лубни, вул. 

Л.Толстого, 

18 

Хірургічни

й кабінет  

Змиви – 10; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 

2; Змиви та матеріал на стерильність - 5; Повітря – 2;  

Контроль до стерилізаційної очистки – 5.  Обстеження 

персоналу на стафілокок 

Вода питна на мікробіологічні показники -1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 1; вологість – 1;швидкість руху повітря-1. 

 

Лютий 

 

 м. 

Лубни 

Лубенський 

обласний 

шкіро - 

вул. 

Володимирсь

кий проспект, 

 Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – 2; 

Змиви та матеріал на стерильність - 5;  Контроль до 

стерилізаційної очистки – 5. 

Березень 

 



венерологіч

ний 

диспансер 

161 Контроль роботи стерилізаційної апаратури – 5.  

 м. 

Лубни 

Лубенський 

обласний 

наркодиспа

нсер 

вул. Миру,1  Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – 2; 

Змиви та матеріал на стерильність - 2;  

Контроль роботи стерилізаційної апаратури – 5. 

Березень 

 

 м. 

Лубни 

Обласна 

станція 

переливанн

я крові 

вул. Лісна, 4  Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – 2; 

Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 2;  

 Повітря – 5. 

Вода питна на мікробіологічні показники -1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 1; вологість – 1; швидкість руху повітря-1. 

 

Березень 

 

 м. 

Лубни 

Лубенський 

обласний 

госпіталь 

для 

ветеранів 

війни  

вул. Старо-

Троїцька, 1 

 Хірургічне 

відділення 

 

Змиви – 25; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

– 2; Змиви та матеріал на стерильність -15; Повітря – 10;  

Контроль до стерилізаційної очистки – 10. Визначення 

резистентності мікроорганізмів потенційних збудників 

внутрішньо лікарняних інфекцій, що контамінують 

об'єкти внутрішнього середовища стаціонару, 

колонізують руки та спецодяг персоналу. 

Вода питна на мікробіологічні показники -1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 1; вологість – 1;швидкість руху повітря-1. 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури -20. Контроль 

роботи дезінфекційних камер -15. 

Лютий 

 

    Харчоблок  Змиви з овочів в овочесховищах на ієрсінії -5. 

Готова страва на калорійність – 1, страва на термообробку 

– 1, страва на бак. показники – 1, вода питна на бак.-1 та 

хім.- 1, змиви на БГКП – 20, змиви на я/г  та кишкові 

найпростіші – 15. 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій. 

Лютий 

 

 м. 

Лубни 

Лубенський 

обласний 

вул. Пушкіна, 

33 

 Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – 2; 

Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 2; Повітря – 

Березень 

 



протитубер

кульозний 

диспансер 

2. 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури - 15; 

Вода питна на мікробіологічні показники -1. 

Інструментальні вимірювання параметрів мікроклімату: 

температура – 1; вологість – 1;швидкість руху повітря-1. 

 

Всього Змиви – 280; Проби деззасобів на АДР та % вміст 

діючої речовини – 34; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію – 30; Змиви та матеріал на стерильність 

-127; Повітря – 82;  Контроль до стерилізаційної 

очистки – 90; контроль роботи стерилізаційної 

апаратури - 65; контроль роботи дезкамери – 15; 

мікроклімат – 5; вода питна на бак. дослідження – 6; 

вода питна на хім. дослідження – 2; готова страва на 

калорійність – 2, страва на термообробку – 2, страва 

на бак. показники – 2; змиви з овочів в овочесховищах 

на ієрсінії -10; змиви на я/г  та кишкові найпростіші – 

30;  раптове обстеження персоналу на стафілокок ~ 62;  

раптове обстеження на кишкову групу інфекцій ~ 9. 

 

І квартал 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета 

дослідження 

Кількість проб Термін 

1 Водорозбірна  колонка. м. Лубни       вул., Залізнична,12 Бактеріологічне, 

хімічне 

1/1 Січень 

2 Вод. кол. м. Лубни                        вул., В. Белоруса,12 Бактеріологічне, 

хімічне 

1/1 Січень 

3 Вод. кол. м. Лубни                                        вул.,Репіна,24 Бактеріологічне, 

хімічне 

1/1 Лютий 

4 Вод. кол. м. Лубни                                          вул.,Шевченка,12 Бактеріологічне, 

хімічне 

1/1 Лютий 

5 Вод. кол. м. Лубни                            вул.,Кооперативна,3 Бактеріологічне, 

хімічне 

1/1 Березень 



    6 Вод. кол. м. Лубни                          вул.,.Монастирська,9 Бактеріологічне, 

хімічне 

1/1 Березень 

ВСЬОГО Бактеріологічне, 

хімічне 
6/6 

 

І квартал 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого  водопостачання(шахтні колодязі) на нітрати. 

№  

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1                        На вміст нітратів 12 

12 

12 

Січень 

Лютий  

Березень 

ВСЬОГО 36  

І квартал 
    Місце проживання вагітних жінок та дітей до 3-х років.                                                                     

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість 

проб 

Термін 

1 м.Лубни вул Тернівська, 21,територія 

Лубенського лісотехнічного коледжу      

( зона можливого впливу міського 

звалища) 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум непостійний. 

6 Березень 

 

2 м.Лубни, житлова забудова 

Володимирський майдан 22/2. 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум непостійний. 

6 Березень 

3. м.Лубни , місце відпочинку населення 

(дит.парк ім.Донченка) вул.Мистецька 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум непостійний 

6 Березень 

4. м.Лубни, житлова забудова по проспект 

Володимирський  №27/49. 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум непостійний 

6 Березень 

ВСЬОГО 24            І квартал 

 

                                Моніторингові відвідування (візити) загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 



 

№

 

з/

п 

Район Найменування 

об’єкту 

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та 

інструментальних досліджень, кількість 

проб 

Терміни  

відвідувань 

(візитів) 

1. м. Лубни ЗШ 1-3 ст №2. м.Лубни 

проспект 

Володимирськи

й,62/1 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу 

харчоблоку на кишкову групу інфекцій-

5 

Лютий 

2. м. Лубни ДНЗ № 5 

«Зірочка» 

м.Лубни 

вул.,Пушкіна,31 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій-25 

Пісок на яйця гельмінтів  

Лютий 



3. м. Лубни ЗШ 1-3 ст № 3. м.Лубни вул., 

П.Слинька,8/2 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу-6 

харчоблоку на кишкову групу інфекцій 

Березень 

4. м. Лубни ДНЗ № 9   

«Берізка»  

м.Лубни 

вул.,Метереологіч

на,4/2 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1  

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій-47 

Березень 

ВСЬОГО Мікроклімат-8; 

Освітлення-40; 

Досл.питної води: бак-, 4 хім.- 4; 

Кулінарн.вироби на бак показники- 4; 

Овочі на нітрати- 4; 

Овочі на пестициди- 2; 

Змиви на ієрсінії- 20; 

Змиви на БГКП-60; 

Змиви на я/г та найпростіші - 60; 

Раптове обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій-83 

І квартал 

 

 

ІІ квартал                                                 Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 



№ 

з/

п 

Район  

(місто) 

Найменува

ння  ЛПЗ 

Адреса місця 

розташування 

Назва 

відділення 

(стаціонару) 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Терміни 

відвідувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. м. 

Лубни 

Лубенська 

комунальна  

центральна 

міська 

лікарня 

м. Лубни, вул. 

П'ятикопа ,26 

Хірургічне 

відділення, 

операційний 

блок 

Змиви – 25; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Матеріал та змиви на стерильність - 15; Повітря – 

10; Контроль до стерилізаційної очистки – 10. 

Обстеження персоналу на стафілокок. 

Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

Вода питна на мікробіологічні показники -1. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1; вологість – 1; 

швидкість руху повітря-1. 

 

Травень 

 

    Травматолог

ічне 

відділення 

Змиви – 25; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Матеріал та змиви на стерильність - 15; Повітря – 

10; Контроль до стерилізаційної очистки – 10.  

Обстеження персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

 

Травень 

 

    Пологове 

відділення 

Змиви– 25; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Матеріал та змиви на стерильність - 15; Повітря – 

10; Контроль до стерилізаційної очистки – 10.  

Травень 

 



Обстеження персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1; вологість – 1;швидкість 

руху повітря-1. 

 

 

   Гінекологічн

е відділення 

 

Змиви – 25; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Матеріал та змиви на стерильність - 15; Повітря – 

10; Контроль до стерилізаційної очистки – 10.  

Обстеження персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1; вологість – 1; 

швидкість руху повітря-1. 

Травень 

 

 

 

   Онкологічне 

відділення 

 

Змиви – 20; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Змиви та матеріал на стерильність - 10; Повітря – 5; 

Контроль до стерилізаційної очистки – 10.  Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

Травень 

 

    ЛОР Змиви – 20; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію Травень 



відділення 

 

- 2; Змиви та матеріал на стерильність - 10; Повітря – 5; 

Контроль до стерилізаційної очистки – 5.  Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

 

 

    Очне 

відділення 

Змиви – 20; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Змиви та матеріал на стерильність - 5; Повітря – 5;  

Контроль до стерилізаційної очистки – 5. Контроль 

роботи стерилізаційної апаратури – 10. 

Обстеження персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

 

Травень 

 

    Реанімаційн

е відділення   

 

Змиви – 10; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Змиви та матеріал на стерильність - 5; Повітря – 4. 

Обстеження персоналу на стафілокок. 

Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1; вологість – 1; 

швидкість руху повітря-1. 

Травень 

 



Моніторинговий візит щодо виконання вимог наказу 

МОЗ від 14.07.1998 № 196 " Про посилення заходів 

щодо попередження захворювань на поліомієліт в 

Україні" 

    Дитяче 

відділення  

( палати для 

новонародж

ених) 

Змиви-15; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію – 2. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1; вологість – 1;швидкість 

руху повітря-1. Вода питна на мікробіологічні 

показники-1 

 

Моніторинговий візит щодо виконання вимог наказу 

МОЗ від 14.07.1998 № 196 " Про посилення заходів 

щодо попередження захворювань на поліомієліт в 

Україні" 

Червень 

    ЦСВ 

 

Змиви -10; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Змиви та матеріал на стерильність - 10; 

Повітря – 3. 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури-60. 

Червень 

 

    Камерне 

відділення 

Лубенської 

КЦМЛ 

Контроль роботи дезінфекційних камер – 30, Проби 

деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – 2. 

Червень 

 

    Клінічна 

лабораторія 

Змиви -20; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Змиви та матеріал на стерильність - 2;  

Контроль роботи стерилізаційної апаратури -60.  

Квітень 

    Хірургічний 

кабінет 

поліклінічно

го 

Змиви – 20;  Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Змиви та матеріал на стерильність - 5; Повітря – 2; 

Контроль до стерилізаційної очистки – 5.  Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

Травень 

 



відділення 

Лубенської 

КЦМЛ 

 

Вода питна на мікробіологічні показники -1. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1; вологість –1 швидкість 

руху повітря-1. 

 м. 

Лубни 

Лубенська 

комунальна  

центральна 

міська 

лікарня 

вул. Л. 

Толстого, 16/27 

Дитячий 

хірургічний 

кабінет 

поліклінічно

го 

відділення 

Лубенської 

КЦМЛ 

Змиви – 10; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Змиви та матеріал на стерильність - 5; Повітря – 2; 

Контроль до стерилізаційної очистки – 5.  Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

Вода питна на мікробіологічні показники -1. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1; вологість –1, швидкість 

руху повітря-1. 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури - 5; 

Травень 

 

 м. 

Лубни 

Стоматологі

чна 

поліклініка 

м. Лубни, вул. 

Л.Толстого, 18 

Хірургічний 

кабінет  

Змиви – 10; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію - 2; Змиви та матеріал на стерильність - 

5; Повітря – 2;  Контроль до стерилізаційної очистки – 

5.  Обстеження персоналу на стафілокок 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури - 10; 

Травень 

 

 м. 

Лубни 

Лубенський 

обласний 

шкіро - 

венерологіч

ний 

диспансер 

вул. 

Володимирськ

ий проспект, 

161 

 Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – 

2; Змиви та матеріал на стерильність - 5;  Контроль до 

стерилізаційної очистки – 5. 

Вода питна на мікробіологічні показники -1. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1; вологість –1, швидкість 

руху повітря-1. 

 

Червень 

 

 м. 

Лубни 

Лубенський 

обласний 

наркодиспан

сер 

вул. Миру,1  Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – 

2; Змиви та матеріал на стерильність - 2;  

Вода питна на мікробіологічні показники -1. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

Червень 

 



мікроклімату: температура – 1; вологість –1, швидкість 

руху повітря-1. 

 

 м. 

Лубни 

Обласна 

станція 

переливання 

крові 

вул. Лісна, 4  Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – 

2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 2;  

 Повітря – 5. 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури – 30. 

Червень 

 

 м. 

Лубни 

Лубенський 

обласний 

госпіталь 

для 

ветеранів 

війни  

вул. Старо-

Троїцька, 1 

 Хірургічне 

відділення 

 

Змиви – 25;  Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

– 2; Змиви та матеріал на стерильність -15; Повітря – 

10;  Контроль до стерилізаційної очистки – 10. 

Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

Вода питна на мікробіологічні показники -1. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1; вологість – 1;швидкість 

руху повітря-1. 

 

Травень 

 

Всього Змиви – 285; Проби деззасобів на АДР та % вміст 

діючої речовини – 16; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію – 28; Змиви та матеріал на 

стерильність -139; Повітря – 83;  Контроль до 

стерилізаційної очистки – 90; контроль роботи 

стерилізаційної апаратури - 180; контроль роботи 

дезкамери – 30; мікроклімат – 10; вода питна на 

бак. дослідження – 7; раптове обстеження персоналу 

на стафілокок ~ 62.  

ІІ квартал 

 



Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 

№ п/п 
Район 

 
Кількість проб Місце відбору Назва водойми Строк доставки Кратність 

1 
Лубни 

 
1 пляж «Центральний» р.Сула червень  

2 рази на 

місяць 

2 

 
Лубни 1 пляж «Водокачка» р.Сула червень  

2 рази на 

місяць 

3 

 
Лубни 1 пляж «Лиса гора» р.Сула червень  

2 рази на 

місяць 

Всього 6 ІІ квартал 

 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Вод. кол. м. Лубни вул.,Другоманова,20 Бактеріологічне, хімічне 1/1 Квітень 

2 Вод. кол. м. Лубни вул.,Кононівської,5 Бактеріологічне, хімічне 1/1 Квітень 

3 Вод. кол. м. Лубни вул., 2 пр. Ватутіна,5 Бактеріологічне, хімічне 1/1 Травень 

4 Вод. кол. м. Лубни вул., Яблунева,11/21 Бактеріологічне, хімічне 1/1 Травень 

5 Вод. кол. м. Лубни вул., Донченка,16 Бактеріологічне, хімічне 1/1 Червень 

6 Вод. кол. м. Лубни вул.,Авангардна,4 Бактеріологічне, хімічне 1/1 Червень 

                                              ВСЬОГО      Бактеріологічне, хімічне 6/6 ІІ квартал 

 

 

                           Моніторингові дослідження питної води децентралізованого  водопостачання(шахтні колодязі) на нітрати. 

№  

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 



1                        На вміст нітратів 12 

12 

12 

Квітень  

Травень  

Червень 

ВСЬОГО 36 ІІ квартал 

    Місце проживання вагітних жінок та дітей до 3-х років. 

 

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

(бактеріологічні, хімічні показники, пестициди, паразитологічні) 

№ 

з/п 

Райони Строк доставки Кількість проб Місце відбору проб – 

номер створу 

Строк 

надсилання 

результатів 

1. м.Лубни травень 5/5/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) р.Сула, 

пляж"Центральний" 

3 дня 

2. м.Лубни травень 5/5/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) р.Сула, пляж"Водокачка" 3 дня 

3. м.Лубни травень 5/5/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) р.Сула, пляж"Лиса гора" 3 дня 

4. м.Лубни червень 8/4/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) р.Сула, 

пляж"Центральний" 

3 дня 

5. м.Лубни червень 8/4/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) р.Сула, пляж"Водокачка" 3 дня 

6. м.Лубни червень 8/4/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) р.Сула, пляж"Лиса гора" 3 дня 

                            ВСЬОГО 39/27/6/12(бак./хім./пестициди/паразит.) ІІ квартал 

 

                                                                                                 Моніторингові дослідження грунту 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. р.Сула, пляж"Центральний" Мікробіологічні(інд.ЛКП,ентерококов,сальмонел, 

титр,cl.perfringens) паразитологічні показники (яйце глист, 

найпростіші) 

1/1 (бак/параз.) 

1/1 (бак/параз.) 

Травень 

Червень 



 

2. р.Сула, пляж"Водокачка" Мікробіологічні(інд.ЛКП,ентерококов,сальмонел, 

титр,cl.perfringens) паразитологічні показники (яйце глист, 

найпростіші) 

 

1/1 (бак/параз.) 

1/1 (бак/параз.) 

Травень 

Червень  

3. Р.Сула,пляж «Лиса гора» Мікробіологічні(інд.ЛКП,ентерококов,сальмонел, 

титр,cl.perfringens) паразитологічні показники (яйце глист, 

найпростіші) 

1/1 (бак/параз.) 

1/1 (бак/параз.) 

Травень 

Червень  

4. Дитячий парк  О.Донченка 

(дит. майданчик) 

Мікробіологічні(інд.ЛКП,ентерококов,сальмонел, 

титр,cl.perfringens) паразитологічні показники (яйце глист, 

найпростіші) 

1/1(бак/параз.) Червень 

5. Дитячий майданчик вул.. 

Достоєвського,3 

Мікробіологічні(інд.ЛКП,ентерококов,сальмонел, 

титр,cl.perfringens) паразитологічні показники (яйце глист, 

найпростіші) 

1/1(бак/параз.) Червень 

Всього Мікробіологічні(інд.ЛКП,ентерококов,сальмонел, 

титр,cl.perfringens) паразитологічні показники (яйце 

глист, найпростіші) 

8/8(бак/параз.) ІІ квартал 

                                                                               Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість 

проб 

Термін 

1 м.Лубни вул Тернівська, 21,територія 

Лубенського лісотехнічного коледжу( зона 

можливого впливу міського звалища) 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум непостійний. 

6 

6 

6 

Квітень 

Травень 

Червень 

 

2 м.Лубни, житлова забудова Володимирський 

майдан 22/2. 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум непостійний. 

6 

6 

6 

Квітень 

Травень 

Червень 

3. м.Лубни , місце відпочинку населення 

(дит.парк ім.Донченка) вул.Мистецька 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум непостійний 

6 

6 

Квітень 

Травень 



6 Червень 
 

4. м.Лубни, житлова забудова по проспект 

Володимирський  №27/49. 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум непостійний 

6 

6 

6 

Квітень 

Травень 

Червень 
 

ВСЬОГО 

 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум 

непостійний 

72 ІІ квартал 

                             
Моніторингові відвідування (візити) загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 

 

№

  

Район Найменування 

об’єкту 

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Терміни  

відвідувань 

(візитів) 

1. м. Лубни ЗШ 1-3 ст № 7. 

м.Лубни вул., 

П.Слинька,40 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій-6 

квітень 

2. м. Лубни ЗШ 1-3 ст № 10. м.Лубни 

вул.,Г.Ляскіна,2 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-15 

квітень 



Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій-5 

3. м. Лубни ДНЗ № 11   

«Ластівка» 

 

м.Лубни вул.,П 

.Осипенко,52 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій-21 

Пісок на яйця гельмінтів -1 

травень 

4. м. Лубни ДНЗ№12 

«Червона 

шапочка» 

м.Лубни 

вул.,Чкалова,12 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій-59 

Пісок на яйця гельмінтів -1 

травень 



Всього Мікроклімат-8; 

Освітлення-40; 

Досл.питної води: бак-4,хім.-4; 

Кулінарн.вироби на бак показники-4; 

Овочі на нітрати-4; 

Овочі на пестициди-2; 

Змиви на БГКП-60; 

Змиви на я/г та найпростіші-60; 

Пісок на яйця гельмінтів -2; 

Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій-91 

ІІ квартал 

 

 

ІІІ квартал 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

№ 

з/

п 

Район  

(місто) 

Найменуван

ня  ЛПЗ 

Адреса місця 

розташування 

Назва 

відділення 

(стаціонар

у) 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Терміни 

відвідувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. м. 

Лубни 

Лубенська 

комунальна  

центральна 

міська 

лікарня 

м. Лубни, вул. 

П'ятикопа ,26 

Хірургічне 

відділення, 

операційни

й блок 

Змиви – 25; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію - 2; Матеріал та змиви на стерильність - 

15; Повітря – 10; Контроль до стерилізаційної очистки 

– 10.  

Контроль роботи стерилізаційної апаратури - 15; 

Обстеження персоналу на стафілокок. 

Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

 

Вересень 

 

    Травматол

огічне 

Змиви – 25; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

Вересень 

 



відділення контамінацію - 2; Матеріал та змиви на стерильність - 

15; Повітря – 10; Контроль до стерилізаційної очистки 

– 10.  Обстеження персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

 

    Пологове 

відділення 

Змиви– 25; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію - 2; Матеріал та змиви на стерильність - 

15; Повітря – 10; Контроль до стерилізаційної очистки 

– 10.  Обстеження персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

 

Вересень 

 

 

 

   Гінекологі

чне 

відділення 

 

Змиви – 25; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію - 2; Матеріал та змиви на стерильність - 

15; Повітря – 10; Контроль до стерилізаційної очистки 

– 10.  Обстеження персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

 

Вересень 

 

 

 

   Онкологічн

е 

відділення 

 

Змиви – 20; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію - 2; Змиви та матеріал на стерильність - 

10; Повітря – 5; Контроль до стерилізаційної очистки – 

10.  Обстеження персоналу на стафілокок. 

Вересень 

 



Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1; вологість – 1; 

швидкість руху повітря-1. 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури – 5. 

    ЛОР 

відділення 

 

Змиви – 20; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію - 2; Змиви та матеріал на стерильність - 

10; Повітря – 5; Контроль до стерилізаційної очистки – 

5.  Обстеження персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1; вологість – 1; 

швидкість руху повітря-1. 

Вересень 

 

    Очне 

відділення 

Змиви – 20; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію - 2; Змиви та матеріал на стерильність - 

5; Повітря – 5;  Контроль до стерилізаційної очистки – 

5. Обстеження персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1; вологість – 1; 

швидкість руху повітря-1. 

 

Вересень 

 



    Реанімацій

не 

відділення   

 

Змиви – 10; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію - 2; Змиви та матеріал на стерильність - 

5; Повітря – 4. Обстеження персоналу на стафілокок. 

Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

Моніторинговий візит щодо виконання вимог наказу 

МОЗ від 14.07.1998 № 196 " Про посилення заходів 

щодо попередження захворювань на поліомієліт в 

Україні" 

Вересень 

 

    Хірургічни

й кабінет 

поліклінічн

ого 

відділення 

Лубенської 

КЦМЛ 

 

Змиви – 20; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію - 2; Змиви та матеріал на стерильність - 

5; Повітря – 2; Контроль до стерилізаційної очистки – 

5.  Обстеження персоналу на стафілокок. 

Серпень 

 

 м. 

Лубни 

Лубенська 

комунальна  

центральна 

міська 

лікарня 

вул. Л. 

Толстого, 16/27 

Дитячий 

хірургічни

й кабінет 

поліклінічн

ого 

відділення 

Лубенської 

КЦМЛ 

Змиви – 10; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію - 2; Змиви та матеріал на стерильність - 

5; Повітря – 2; Контроль до стерилізаційної очистки – 

5.  Обстеження персоналу на стафілокок. 

 

Серпень 

 

 м. 

Лубни 

Стоматологіч

на поліклініка 

м. Лубни, вул. 

Л.Толстого, 18 

Хірургічни

й кабінет  

Змиви – 10; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію - 2; Змиви та матеріал на стерильність - 

5; Повітря – 2;  Контроль до стерилізаційної очистки – 

5.  Обстеження персоналу на стафілокок 

 

Серпень 

 

 м. Лубенський вул.  Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – Вересень 



Лубни обласний 

шкіро - 

венерологічни

й диспансер 

Володимирськ

ий проспект, 

161 

2; Змиви та матеріал на стерильність - 5;  Контроль до 

стерилізаційної очистки – 5. 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури – 5.  

 

 м. 

Лубни 

Лубенський 

обласний 

наркодиспанс

ер 

вул. Миру,1  Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – 

2; Змиви та матеріал на стерильність - 2;  

Контроль роботи стерилізаційної апаратури – 5. 

Вересень 

 

 м. 

Лубни 

Обласна 

станція 

переливання 

крові 

вул. Лісна, 4  Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – 

2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 2;  

 Повітря – 5. 

 

Вересень 

 

 м. 

Лубни 

Лубенський 

обласний 

госпіталь для 

ветеранів 

війни  

вул. Старо-

Троїцька, 1 

 Хірургічне 

відділення 

 

Змиви – 25; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію – 2; Змиви та матеріал на стерильність -

15; Повітря – 10;  Контроль до стерилізаційної очистки 

– 10. Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури -20. 

Контроль роботи дезінфекційних камер -15. 

Серпень 

 

Всього Змиви – 240; Проби деззасобів на АДР та % вміст 

діючої речовини – 30; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію – 26; Змиви та матеріал на 

стерильність -127; Повітря – 80;  Контроль до 

стерилізаційної очистки – 90; контроль роботи 

стерилізаційної апаратури - 50; контроль роботи 

дезкамери – 15; мікроклімат – 3; раптове 

обстеження персоналу на стафілокок ~ 54;   

ІІІ квартал 

 

Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору 

№ п/п Район Кількість проб Місце відбору Назва водойми Строк доставки Кратність 



 

1 
Лубни 

 
1 пляж «Центральний» р.Сула 

липень, серпень, 

вересень 

2 рази на 

місяць 

2 

 
Лубни 1 пляж «Водокачка» р.Сула 

липень, серпень, 

вересень 

2 рази на 

місяць 

3 

 
Лубни 1 пляж «Лиса гора» р.Сула 

липень, серпень, 

вересень 

2 рази на 

місяць 

Всього 18 ІІІ квартал 

 

Моніторинг за циркуляцією збудників дифтерії та менінгококової інфекції в організованих колективах 

№ 

п/п 

Район ( місто) Найменування закладу Місце 

розташування 

Кількість 

проб 

Термін відбору Мета 

дослідження 

1. м. Лубни Спеціалізована школа-

інтернат 

м. Лубни, вул. 

Лисенка 8 

100 Вересень На носійство 

дифтерійної 

палички 

2. м. Лубни Лубенське медичне училище м. Лубни, вул. 

Інститутська 74 

100 Вересень На носійство 

збудника 

менінгококової 

палички 

Всього 200                   ІІІ квартал 

 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Водорозбірна  колонка. м. Лубни вул., 

Залізнична,12 

Бактеріологічне, хімічне 1/1 Липень 

2 Вод. кол. м. Лубни вул., В. Белоруса,12 Бактеріологічне, хімічне 1/1 Липень 

3 Вод. кол. м. Лубни вул.,Репіна,24 Бактеріологічне, хімічне 1/1 Серпень 

4 Вод. кол. м. Лубни вул.,Шевченка,12 Бактеріологічне, хімічне 1/1 Серпень 

5 Вод. кол. м. Лубни вул.,Кооперативна,3 Бактеріологічне, хімічне 1/1 Вересень 



 

6 

Вод. кол. м. Лубни вул.,.Монастирська,9 Бактеріологічне, хімічне 1/1 Вересень 

Всього Бактеріологічне, хімічне 6/6 ІІІ квартал 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого  водопостачання(шахтні колодязі) на нітрати. 

№  

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1                        На вміст нітратів 12 

12 

12 

Липень 

Серпень 

Вересень 

 

Всього 36 ІІІ квартал 

    Місце проживання вагітних жінок та дітей до 3-х років. 

 

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

показники та пестициди) 

№ 

з/п 

Райони Строк доставки Кількість проб Місце відбору проб – 

номер створу 

Строк 

надсилання 

результатів 

1. м.Лубни липень 8/6/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) р.Сула, 

пляж"Центральний" 

3 дня 

2. м.Лубни липень 8/6/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) р.Сула, пляж"Водокачка" 3 дня 

3. мЛубни липень 8/6/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) р.Сула, пляж"Лиса гора" 3 дня 

4. м.Лубни серпень 8/4/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) р.Сула, 

пляж"Центральний" 

3 дня 

5. м.Лубни серпень 8/4/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) р.Сула, пляж"Водокачка" 3 дня 

6. м.Лубни серпень 8/4/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) р.Сула, пляж"Лиса гора" 3 дня 

7. м.Лубни вересень 8/4/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) р.Сула, 

пляж"Центральний" 

3 дня 

8. м.Лубни вересень 8/4/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) р.Сула, пляж"Водокачка" 3 дня 

9. м.Лубни вересень 8/4/1/2(бак./хім./пестициди/паразит.) р.Сула, пляж"Лиса гора" 3 дня 



Всього 72/42/9/18(бак./хім./пестициди/паразит.) ІІІ квартал 

 

Моніторингові дослідження грунту 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1. р.Сула, пляж"Центральний" Мікробіологічні(інд.ЛКП,ентерококов,сальмонел, 

титр,cl.perfringens) паразитологічні показники (яйце 

глист, найпростіші) 

1/1 (бак/параз.) 

1/1 (бак/параз.) 

1/1 (бак/параз.) 

Липень 

Серпень 

Вересень 

2. р.Сула, пляж"Водокачка" Мікробіологічні(інд.ЛКП,ентерококов,сальмонел, 

титр,cl.perfringens) паразитологічні показники (яйце 

глист, найпростіші) 

 

1/1 (бак/параз.) 

1/1 (бак/параз.) 

1/1 (бак/параз.) 

Липень 

Серпень 

Вересень 

3. Р.Сула,пляж «Лиса гора» Мікробіологічні(інд.ЛКП,ентерококов,сальмонел, 

титр,cl.perfringens) паразитологічні показники (яйце 

глист, найпростіші) 

1/1 (бак/параз.) 

1/1 (бак/параз.) 

1/1 (бак/параз.) 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Всього Мікробіологічні(інд.ЛКП,ентерококов,сальмонел, 

титр,cl.perfringens) паразитологічні показники (яйце 

глист, найпростіші) 

9/9 (бак/параз.) ІІІ квартал 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість 

проб 

Термін 



1 м.Лубни вул Тернівська, 21,територія 

Лубенського лісотехнічного коледжу( зона 

можливого впливу міського звалища) 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум непостійний. 

6 

6 

6 

Липень 

Серпень 

Вересень 

 

2 м.Лубни, житлова забудова Володимирський 

майдан 22/2. 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум непостійний. 

6 

6 

6 

Липень 

Серпень 

Вересень 

3. м.Лубни , місце відпочинку населення 

(дит.парк ім.Донченка) вул.Мистецька 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум непостійний 

6 

6 

6 

Липень 

Серпень 

Вересень 

4. м.Лубни, житлова забудова по проспект 

Володимирський  №27/49. 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум непостійний 

6 

6 

6 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Всього пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум 

непостійний 

72 ІІІ квартал 

 

                                 Моніторингові відвідування (візити) загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 

 

№

  

Район Найменування 

об’єкту 

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та 

інструментальних досліджень, кількість 

проб 

Терміни 

відвідувань 

(візитів) 

1. м. Лубни ЗШ 1-3 ст №2. м.Лубни 

проспект 

Володимирськи

й,62/1 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу 

харчоблоку на кишкову групу інфекцій-

5 

вересень 



2. м. Лубни ДНЗ № 5 

«Зірочкака» 

м.Лубни 

вул.,Пушкіна,31 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій-25 

Пісок на яйця гельмінтів - 1 

серпень 

3. м. Лубни ЗШ 1-3 ст № 3. м.Лубни вул., 

П.Слинька,8/2 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу 

харчоблоку на кишкову групу інфекцій-6 

вересень 

4. м. Лубни ДНЗ № 9   

«Берізка»  

м.Лубни 

вул.,Метереологіч

на,4/2 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1  

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій-47 

Пісок на яйця гельмінтів -1 

серпень 



Всього Мікроклімат-8; 

Освітлення-40; 

Досл.питної води: бак-4,хім.-4; 

Кулінарн.вироби на бак показники-4; 

Овочі на нітрати-4; 

Овочі на пестициди-2; 

Змиви на ієрсінії-10; 

Змиви на БГКП-60; 

Змиви на я/г та найпростіші-60; 

Пісок на яйця гельмінтів -2; 

Раптове обстеження персоналу на 

кишкову групу інфекцій-83 

ІІІ квартал 

 

                                                   
ІV квартал 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

№ 

з/

п 

Район  

(місто) 

Найменуван

ня  ЛПЗ 

Адреса місця 

розташуванн

я 

Назва 

відділення 

(стаціонару) 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Терміни 

відвідувань 

(візитів) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. м. 

Лубни 

Лубенська 

комунальна  

центральна 

міська 

лікарня 

м. Лубни, вул. 

П'ятикопа ,26 

Хірургічне 

відділення, 

операційний 

блок 

Змиви – 25;  Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Матеріал та змиви на стерильність - 15; Повітря – 

10; Контроль до стерилізаційної очистки – 10. 

Обстеження персоналу на стафілокок. 

Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

 

Листопад 

    Травматолог

ічне 

відділення 

Змиви – 25; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Матеріал та змиви на стерильність - 15; Повітря – 

10; Контроль до стерилізаційної очистки – 10.  

Обстеження персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів 

Листопад 



потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

 

    Пологове 

відділення 

Змиви– 25;  Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Матеріал та змиви на стерильність - 15; Повітря – 

10; Контроль до стерилізаційної очистки – 10.  

Обстеження персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

 

Листопад 

 

 

 

   Гінекологічн

е відділення 

 

Змиви – 25; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Матеріал та змиви на стерильність - 15; Повітря – 

10; Контроль до стерилізаційної очистки – 10.  

Обстеження персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

 

Листопад 

 

 

 

   Онкологічне 

відділення 

 

Змиви – 20;  Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Змиви та матеріал на стерильність - 10; Повітря – 5; 

Контроль до стерилізаційної очистки – 10.  Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

 

Листопад 

 

    ЛОР Змиви – 20; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію Листопад 



відділення 

 

- 2; Змиви та матеріал на стерильність - 10; Повітря – 5; 

Контроль до стерилізаційної очистки – 5.  Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

 

 

    Очне 

відділення 

Змиви – 20;  Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Змиви та матеріал на стерильність - 5; Повітря – 5;  

Контроль до стерилізаційної очистки – 5. Контроль 

роботи стерилізаційної апаратури – 10. Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

 Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

 

Листопад 

 

    Реанімаційн

е відділення   

 

Змиви – 10;  Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Змиви та матеріал на стерильність - 5; Повітря – 4. 

Обстеження персоналу на стафілокок. 

Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

Моніторинговий візит щодо виконання вимог наказу 

МОЗ від 14.07.1998 № 196 " Про посилення заходів 

щодо попередження захворювань на поліомієліт в 

Україні" 

Листопад 

 

    ЦСВ 

 

Змиви -10; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Змиви та матеріал на стерильність - 10; 

Повітря – 3. 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури-60. 

Грудень 



    Камерне 

відділення 

Лубенської 

КЦМЛ 

Контроль роботи дезінфекційних камер – 30, Проби 

деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – 2. 

Грудень 

    Харчоблок 

Лубенської 

КЦМЛ 

Змиви з овочів в овочесховищах на ієрсінії -5. 

 

Листопад 

    Хірургічний 

кабінет 

поліклінічно

го 

відділення 

Лубенської 

КЦМЛ 

 

Змиви – 20;  Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Змиви та матеріал на стерильність - 5; Повітря – 2; 

Контроль до стерилізаційної очистки – 5.  Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

 

Листопад 

 

 м. 

Лубн

и 

Лубенська 

комунальна  

центральна 

міська 

лікарня 

вул. Л. 

Толстого, 

16/27 

Дитячий 

хірургічний 

кабінет 

поліклінічно

го 

відділення 

Лубенської 

КЦМЛ 

Змиви – 10;  Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

- 2; Змиви та матеріал на стерильність - 5; Повітря – 2; 

Контроль до стерилізаційної очистки – 5.  Обстеження 

персоналу на стафілокок. 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури - 5; 

Листопад 

 

 м. 

Лубн

и 

Стоматологіч

на поліклініка 

м. Лубни, вул. 

Л.Толстого, 

18 

Хірургічний 

кабінет  

Змиви – 10; Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої 

речовини – 2; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію - 2; Змиви та матеріал на стерильність - 

5; Повітря – 2;  Контроль до стерилізаційної очистки – 

5.  Обстеження персоналу на стафілокок 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури - 10; 

Листопад 

 

 м. 

Лубн

и 

Лубенський 

обласний 

шкіро - 

венерологічни

й диспансер 

вул. 

Володимирсь

кий проспект, 

161 

 Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – 

2; Змиви та матеріал на стерильність - 5;  Контроль до 

стерилізаційної очистки – 5. 

 

  

Грудень 

 

 м. 

Лубн

Лубенський 

обласний 

вул. Миру,1  Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – 

2; Змиви та матеріал на стерильність - 2;  

Грудень 

 



и наркодиспанс

ер 

 

 м. 

Лубн

и 

Обласна 

станція 

переливання 

крові 

вул. Лісна, 4  Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – 

2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 2;  

 Повітря – 5. 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури - 30; 

Грудень 

 

 м. 

Лубн

и 

Лубенський 

обласний 

госпіталь для 

ветеранів 

війни  

вул. Старо-

Троїцька, 1 

 Хірургічне 

відділення 

 

Змиви – 25;  Антисептик та дезрозчин  на контамінацію 

– 2; Змиви та матеріал на стерильність -15; Повітря – 

10;  Контроль до стерилізаційної очистки – 10. 

Визначення резистентності мікроорганізмів 

потенційних збудників внутрішньо лікарняних 

інфекцій, що контамінують об'єкти внутрішнього 

середовища стаціонару, колонізують руки та спецодяг 

персоналу. 

 

Листопад 

 

    Харчоблок  Змиви з овочів в овочесховищах на ієрсінії -5. 

 

Листопад 

 м. 

Лубн

и 

Лубенський 

обласний 

протитуберку

льозний 

диспансер 

вул. Пушкіна, 

33 

 Проби деззасобів на АДР та % вміст діючої речовини – 

2; Антисептик та дезрозчин  на контамінацію - 2; 

Повітря – 2. 

 

Контроль роботи стерилізаційної апаратури - 15; 

Вода питна на мікробіологічні показники -1. 

Інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату: температура – 1; вологість – 1;швидкість 

руху повітря-1. 

 

Жовтень 

 

Всього Змиви – 250; Проби деззасобів на АДР та % вміст 

діючої речовини – 14; Антисептик та дезрозчин  на 

контамінацію – 28; Змиви та матеріал на 

стерильність -137; Повітря – 85;  Контроль до 

стерилізаційної очистки – 90; контроль роботи 

стерилізаційної апаратури - 130; контроль роботи 

дезкамери – 30; змиви з овочів в овочесховищах на 

ієрсінії -10; раптове обстеження персоналу на 

стафілокок ~ 48;   

ІV квартал 



 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1 Вод. кол. м. Лубни вул.,Другоманова,20 Бактеріологічне, хімічне 1/1 Жовтень 

2 Вод. кол. м. Лубни вул.,Кононівської,5 Бактеріологічне, хімічне 1/1 Жовтень 

3 Вод. кол. м. Лубни вул., 2 пр. Ватутіна,5 Бактеріологічне, хімічне 1/1 Листопад 

4 Вод. кол. м. Лубни вул., Яблунева,11/21 Бактеріологічне, хімічне 1/1 Листопад 
Всього Бактеріологічне, хімічне 4/4   ІV квартал 

 

 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого  водопостачання(шахтні колодязі) на нітрати. 

 

№  

п/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість проб Термін 

1                        На вміст нітратів 12 

12 

12 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Всього 36 ІV квартал 

    Місце проживання вагітних жінок та дітей до 3-х років. 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

№  

з/п 

Місце відбору проб Мета дослідження Кількість 

проб 

Термін 

1 м.Лубни вул Тернівська, 21,територія 

Лубенського лісотехнічного коледжу( зона 

можливого впливу міського звалища) 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум непостійний. 

6 Жовтень 

 

2 м.Лубни, житлова забудова Володимирський 

майдан 22/2. 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум непостійний. 

6 Жовтень 



3. м.Лубни , місце відпочинку населення 

(дит.парк ім.Донченка) вул.Мистецька 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум непостійний 

6 Жовтень 

4. м.Лубни, житлова забудова по проспект 

Володимирський  №27/49. 

пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум непостійний 

6 Жовтень 

Всього пил, діоксид сірки, диоксид азоту, 

формальдегід, свинець, шум 

непостійний 

24 ІV квартал 

 

 

Моніторингові відвідування (візити) загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів 

 

№

 

з/

п 

Район Найменування 

об’єкту 

Адреса місця 

розташування 

Перелік лабораторних та інструментальних 

досліджень, кількість проб 

Терміни  

відвідувань 

(візитів) 

1. м. Лубни ЗШ 1-3 ст  № 7. 

м. Лубни вул., 

П.Слинька,40 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій-6 

Жовтень 

2. м. Лубни ЗШ 1-3 ст № 10. м. Лубни 

вул.,Г.Ляскіна,2 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Жовтень 



Раптове обстеження персоналу харчоблоку на 

кишкову групу інфекцій-5 

3. м. Лубни ДНЗ № 11   

«Ластівка» 

 

м. Лубни вул.,П 

.Осипенко,52 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій-21 

Пісок на яйця гельмінтів -1 

Листопад 

4. м. Лубни ДНЗ№12 

«Червона 

шапочка» 

м. Лубни 

вул.,Чкалова,12 

Мікроклімат-2, 

Освітлення-10 

Досл.питної води: бак-1,хім.-1 

Кулінарн.вироби на бак показники-1 

Овочі на нітрати-1 

Овочі на пестициди-1 

Змиви на ієрсінії-5 

Змиви на БГКП-15 

Змиви на я/г та найпростіші-15 

Раптове обстеження персоналу на кишкову групу 

інфекцій-59 

Пісок на яйця гельмінтів -1 

Листопад 



Всього Мікроклімат-8; 

Освітлення-40; 

Досл.питної води: бак-4,хім.-4; 

Кулінарн.вироби на бак показники-4; 

Овочі на нітрати-4; 

Овочі на пестициди-2; 

Змиви на ієрсінії-20; 

Змиви на БГКП-60; 

Змиви на я/г та найпростіші-60; 

Пісок на яйця гельмінтів -2; 

Раптове обстеження персоналу на кишкову 

групу інфекцій-91 

ІV квартал 

 

                                         Дані щодо проведеної санітарно-освітньої роботи серед населення   

                                                                      по  м.Лубни  в 2018р. 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва заходу 

Кількість, всього  

 

Термін 

 

 

Виконавці 

 

ТБ 

 

статті в місцеву 

пресу 

радіо 

 

1 

 

Забезпечити подання  в  місцеві ЗМІ 

інформаційних матеріалів наступної тематики: 

 12 1  

на протязі року 

 

 

Дьомін В.О. 

Давиденко І.В. 

1.1 Профілактика інфекційних захворювань  6 1 на протязі року Давиденко І.В. 

1.2 Профілактика паразитарних захворювань  2  2 -3 квартал --*-- 

1.3 Пропаганда здорового способу життя     на протязі року --*-- 



1.4 Профілактика неінфекційних захворювань та 

отруєнь 
 1  на протязі року 

--*-- 

1.5 

 

Щодо санітарно-епідемічної ситуації на 

об’єктах питного водопостачання та 

забезпечення якості питної води 

 1  на протязі року Дьомін В.О. 

Давиденко І.В. 

--*-- 

1.6 З інших питань   2  на протязі року --*-- 

2 Забезпечити інформування  ДУ «Полтавський 

ОЛЦ МОЗ України» по даному розділу роботи 

згідно листа № 04 – 02/1346 від 20. 10. 17. 

  

 

 щомісяця Куліш О.Г. 

 


