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Реформування системи державного управління у сфері санітарно
го та епідемічного благополуччя населення: сьогодення та майбутнє: 
Збірник наукових праць та доповідей науково-практичної конференції 
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У збірнику представлені матеріали науково-практичних доповідей 
учасників науково-практичної конференції Державної санітарно-епі
деміологічної служби України «Реформування системи державного 
управління у сфері санітарного та епідемічного благополуччя насе
лення: сьогодення та майбутнє».

Тематика робіт, включених до збірника, присвячена проблемам 
реформування служби, забезпечення кадрами, організадії проведення 
лабораторних досліджень. Висвітлюється питання моніторингу сере
довища життєдіяльності та стану здоров’я населення, історія станов
лення гігієнічної науки та санітарної практики.
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Проблемні питання в діяльності Головних управлінь 
та Державних установ Держсанепідслужби України

Бллковський 0. В.*, Гущук І. В.*, Лук'янов М.Г.**

*  Головне управління Держасанепідслужби 
у Рівненській області;

** Державна установа «Рівненський обласний 
лабораторний центр Держасанепідслужби України

Реорганізація установ та закладів Держсанепідслужби 
показала, що структурне розділення оперативних та лабора
торних підрозділів Держсанепідслужби є функціонально не
ефективним, а це в свою чергу призведе до погіршення сан- 
епідситуації як на підпорядкованій території, так і в цілому 
по державі, нарікання з боку суб’єктів господарювання через 
тривалу процедуру погодження управлінських рішень тощо.

Потребують якнайшвидшого вирішення питання щодо:

— оперативної взаємодії відокремлених структурних під
розділів Головного управління (ГУ) та Державної уста
нови (ДУ);

— внесення відповідних змін в Статут ДУ та Регламент вза
ємодії;

— механізму взаємовідносини з Центром реєстрів та поря
док оплати за видачу висновків, що віднесені до адмініс
тративних послуг і тих, які не увійшли в перелік дозвіль
них документів;

— централізованого розроблення та затвердження поло- 
женнь про структурні підрозділи ГУ та ДУ;

— централізованого розроблення та затвердження положе- 
ня, посадових інструкцій спеціалістів по розділу держсоц-
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моніторингу та їх взаємодії зі спеціалістами Управління 
держсанепіднагляду та ДУ; програмного забезпечення г о 
розділу соціально-гігієнічного моніторингу, методик роз
рахунків завдання соціально-економічних збитків здо
ров’ю працюючих та населення.

— затвердження Держсанепідслужбою уніфікованих акти 
перевірки по профілях основної діяльності;

— затвердження типової форми службового посвідчення 
для держслужбовців та спеціалістів, які не є держслуж- 
бовцями ГУ;

— проведення процедури акредитації ДУ в системі ІБО /ІЕЗ 
17025-2006 з боку Держсанепідслужби України;

— дозволу7 та законності сумісництва, суміщення роботи 
держслужбовців ГУ в ДУ Держсанепідслужби.

Про зарахування до стажу державної служби попере
днього стажу роботи на посадах керівників та їх заступників, 
завідувачів відділами у закладах держсанепідслужби (поста
нова КМУ від 03.05.94 № 283).
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