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План моніторингових досліджень , що проводяться  

ВСП «Васильківський міжрайонний відділ лабораторних досліджень 

 ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 
 

Васильківський, Покровський райони 
 

Моніторингові відвідування (візити) лікувально-профілактичних закладів 

 
 

Адмінтериторія Найменування 

закладу 

Адреса, місце 

розташування 

Тематика 

моніторингового 

відвідування 

Кількість лабораторних  

та інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 
фізико-хімічні мікробіологічні 

Васильківський 

район 

КЗ «Васильківська 

ЦРЛ» ДОР 

вул.Михайлівська,76 

с.Васильківка, 

Васильківський район  

Дніпропетровська 

область 

Стан системи 

інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я 

та моніторинг 

ефективності її 

впровадження 

Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних  та 

протипедикульозних 

заходів 

1.дезінфекційних 

розчинів-6 проб/6 

досл. 

2. дезінфекційні 

засоби-3 проби/ 3 

досл. 

 

1. Змиви -210проб / 560 досліджень 

2. Матеріал на стерильність - 60 проб / 

120 досліджень 

3. Дослідження на бактеріальну 

контамінацію - 51 проб / 102 

дослідження, в т.ч.: 

дезінфекційних розчинів - 17 проб / 34 

дослідження 

 рідкого мила - 17 проб / 34 дослідження 

антисептиків – 17 проб / 34 дослідження 

 4. Обстеження персоналу на 

бактеріальне носійство  патогенного  

стафілококу - 40 осіб / 80 досліджень 

5. Антибіотикорезистентність виділених 

культур, стійкості виділених 

мікроорганізмів до дезрозчинів – 2 / 4 

досл. 

 

липень 

Стан виявлення гострих 

в’ялих паралічів, 

лабораторної діагностики 

поліомієліту, 

ентеровірусних інфекцій  

  липень 

Стан готовності до роботи 

в умовах епідемічного 

підйому захворюваності 

на грип та ГРВІ 

  листопад 

Дотримання вимог 

безпечної імунізації 

  липень 
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Стан організації надання  

антирабічної допомоги  

населенню в лікувально-

профілактичних закладах  

  липень 

 Стан виконання проти 

паразитарних заходів 

  липень 

Готовність лікувально-

профілактичних закладів до 

дій у випадку виявлення 

хворих особливо 

небезпечними інфекціями. 

  липень 

  На відповідність води 

питної вимогам 

Державних санітарних 

правил і нормам 

(ДСанПіНу) 2.2.4-171-10 

“Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для 

споживання людиною” 

дослідження води 

питної за фізико-

хімічними 

показниками-5 проб 

/ 70 досліджень 

дослідження води питної за 

мікробіологічними показниками -5 проб / 

20 досліджень 

липень 

  Визначення вмісту окису 

вуглецю та окиснюваності 

в повітрі операційних, 

реанімаційних, 

процедурних. 

Вміст в повітрі СО2 

- 12 проб / 12 

досліджень 

Окисність - 2 проби 

/ 2 дослідження 

 липень 

  Моніторингові 

дослідження стічної води 

інфекційного відділення 

та міських очисних споруд 

на вібріофлору 

 Дослідження стічної води на холеру- 26 

/52   

Червень-

вересень 
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КНП 

«Васильківський 

ЦПМСД»Васильківс

ької селищної ради : 

- Чаплинська 

АЗПСМ; 

 

сел.Чаплине, вул.. 

Лікарняна,76 

Васильківський район  

Дніпропетровська 

область 

Стан системи 

інфекційного контролю 

закладах охорони здоров’я 

та моніторинг 

ефективності її 

впровадження 

Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних заходів  

1.дезінфекційних 

розчинів-1 проба/1 

досл. 

2. дезінфекційні 

засоби-1 проба/1 

досл. 

 

 

1. Змиви  - 20 проб /60 досліджень 

2.Матеріал на стерильність -10 проб / 20 

досліджень 

3. Дослідження на бактеріальну 

контамінацію 9 проб / 18 досліджень, в 

т.ч.: 

дезінфекційних розчинів - 3 проби / 6 

досліджень 

рідкого мила - 3 проби / 6 досліджень 

антисептиків – 3 проби / 6 досліджень 

4. Антибіотикорезистентність виділених 

культур, стійкості виділених 

мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 

досл. 

березень 

Дотримання вимог 

безпечної імунізації 

  березень 

Визначення повітряно-

теплового режиму  

метеофактори-3 

виміри / 6 

досліджень 

 

 березень 

  Визначення освітленості 

приміщень 

Освітленість-3 

виміри/ 3 

дослідження 

 

 березень 

  На відповідність води 

питної вимогам 

Державних санітарних 

правил і норм (ДСанПіНу) 

2.2.4-171-10 “Гігієнічні 

вимоги до води питної, 

призначеної для 

споживання людиною” 

дослідження води 

питної за фізико-

хімічними 

показниками-

1проба /14 

досліджень 

дослідження води питної за 

мікробіологічними  показниками-1проба 

/ 4 дослідження 

березень 
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КНП 

«Васильківський 

ЦПМСД»Васильківс

ької селищної ради : 

 

Миколаївська 

АЗПСМ; 

 

с.Миколаївка,вул. 

Першотравнева,2, 

Васильківський район  

Дніпропетровська 

область 

 

Стан системи 

інфекційного контролю 

закладах охорони здоров’я 

та моніторинг 

ефективності її 

впровадження 

Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних заходів  

1.дезінфекційних 

розчинів-1 проба/1 

досл. 

2. дезінфекційні 

засоби-1 проба/1 

досл. 

 

1. Змиви - 20 проб /60 досліджень 

2.Матеріал на стерильність -10 проб / 20 

досліджень 

3. Дослідження на бактеріальну 

контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в 

т.ч.: 

дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 

досліджень 

рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень 

антисептиків – 2 проби / 4 досліджень 4. 

4.Антибіотикорезистентність виділених 

культур, стійкості виділених 

мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 

досл. 

травень 

  Дотримання вимог 

безпечної імунізації 
  травень 

  Визначення повітряно-

теплового режиму 

 

метеофактори-3 

виміри / 6 

досліджень 

 

 травень 

  Визначення освітленості 

приміщень 

Освітленість-3 

виміри/ 3 

дослідження 

 

 травень 

  На відповідність води 

питної вимогам 

Державних санітарних 

правил і норм (ДСанПіНу) 

2.2.4-171-10 “Гігієнічні 

вимоги до води питної, 

призначеної для 

споживання людиною” 

дослідження води 

питної за фізико-

хімічними 

показниками-

1проба /14 

досліджень 

дослідження води питної за 

мікробіологічними  показниками-1проба 

/ 4 дослідження 

травень 
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КНП 

«Васильківський 

ЦПМСД»Васильківс

ької селищної ради: 

Григорівська АЗПСМ 

с.ГРИГОРІВКА,вул. 

Пушкіна,26 

Васильківський район  

Дніпропетровська 

область 

Стан системи 

інфекційного контролю 

закладах охорони здоров’я 

та моніторинг 

ефективності її 

впровадження 

Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних заходів  

1.дезінфекційних 

розчинів-1 проба/1 

досл. 

2. дезінфекційні 

засоби-1 проба/1 

досл. 

 

1. Змиви  - 20  проб /60 досліджень 

2.Матеріал на стерильність -10 проб / 20 

досліджень 

3. Дослідження на бактеріальну 

контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в 

т.ч.: 

дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 

досліджень 

рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень 

антисептиків – 2 проби / 4 досліджень 4. 

4.Антибіотикорезистентність виділених 

культур, стійкості виділених 

мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 

досл. 

жовтень 

Стан готовності до роботи 

в умовах епідемічного 

підйому захворюваності 

на грип та ГРВІ 

  жовтень 

Дотримання вимог 

безпечної імунізації 

  жовтень 

   Визначення повітряно-

теплового режиму 

метеофактори-3 

виміри / 6 

досліджень 

 

 жовтень 

   Визначення освітленості 

приміщень 

Освітленість-3 

виміри/ 3 

дослідження 

 

 жовтень 

   На відповідність води 

питної вимогам 

Державних санітарних 

правил і норм (ДСанПіНу) 

2.2.4-171-10 “Гігієнічні 

вимоги до води питної, 

призначеної для 

споживання людиною” 

дослідження води 

питної за фізико-

хімічними 

показниками-

1проба /14 

досліджень 

дослідження води питної за 

мікробіологічними  показниками-1проба 

/ 4 дослідження 

жовтень 
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 КНП 

«Васильківський 

ЦПМСД»Васильківс

ької селищної ради 

-Васильківська 

АЗПСМ 

с.ВАСИЛЬКІВКА, 

вул.. Михайлівська,76 

Васильківський район  

Дніпропетровська 

область 

Стан системи 

інфекційного контролю 

закладах охорони здоров’я 

та моніторинг 

ефективності її 

впровадження 

Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних заходів  

1.дезінфекційних 

розчинів-1 проба/1 

досл. 

2. дезінфекційні 

засоби-1 проба/1 

досл. 

 

1. Змиви - 45 проб /135досліджень 

2.Матеріал на стерильність -25 проб / 50 

досліджень 

3. Дослідження на бактеріальну 

контамінацію: 18проб / 36 дослідження, 

в т.ч.: 

дезінфекційних розчинів - 6 проби / 12 

досліджень 

рідкого мила - 6 проби / 12 досліджень 

антисептиків – 6 проби / 12 досліджень 

4. Антибіотикорезистентність виділених 

культур, стійкості виділених 

мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 

досл. 

листопад 

   Стан готовності до роботи 

в умовах епідемічного 

підйому захворюваності 

на грип та ГРВІ 

  листопад 

   Дотримання вимог 

безпечної імунізації 
  листопад 

   Визначення повітряно-

теплового режиму 

метеофактори-3 

виміри / 6 

досліджень 

 

 листопад 

   Визначення освітленості 

приміщень 

Освітленість-3 

виміри/ 3 

дослідження 

 

 листопад 

   На відповідність води 

питної вимогам 

Державних санітарних 

правил і норм (ДСанПіНу) 

2.2.4-171-10 “Гігієнічні 

вимоги до води питної, 

призначеної для 

споживання людиною” 

дослідження води 

питної за фізико-

хімічними 

показниками-

1проба /14 

досліджень 

дослідження води питної за 

мікробіологічними  показниками-1проба 

/ 4 дослідження 

листопад 



 

 

7 

Покровський 

район 

КЗ «Покровська 

ЦРЛ» ДОР 

с.Покровське 

вул.Дмитра 

Яворницького 121 

Стан системи 

інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я 

та моніторинг 

ефективності її 

впровадження 

Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних  та 

протипедикульозних 

заходів. 

1.Дезінфекційних 

розчинів – 6 проб/6 

досл. 

2. Дезінфекційні 

засоби – 3 проби/3 

досл. 

 

1.Змиви  - 180 проб / 580 досліджень 

2.Матеріал на стерильність - 70 проб / 

140 досліджень 

3. Дослідження на бактеріальну 

контамінацію - 51 проб / 102 

дослідження, в т.ч.: 

дезінфекційних розчинів -17 проб / 34 

дослідження 

рідкого мила - 17 проб / 34 дослідження 

антисептиків –17 проб / 34 дослідження 

4. Обстеження персоналу на 

бактеріальне носійство  патогенного  

стафілококу - 52 особи /108 дослідження 

5. Антибіотикорезистентність виділених 

культур, стійкості виділених 

мікроорганізмів до дезрозчинів – 3 / 6 

досл. 

. 

червень 

Стан виявлення гострих 

в’ялих паралічів, 

лабораторної діагностики 

поліомієліту, 

ентеровірусних інфекцій 

  червень 

Стан готовності до роботи 

в умовах епідемічного 

підйому захворюваності 

на грип та ГРВІ 

   листопад  

Дотримання вимог 

безпечної імунізації 

  червень  

Стан організації надання  

антирабічної допомоги  

населенню в лікувально-

профілактичних закладах  

  червень 

 Стан виконання проти 

паразитарних заходів 

  червень 

  Готовність лікувально-

профілактичних закладів до 

дій у випадку виявлення 

хворих особливо 

небезпечними інфекціями. 

  червень 
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  На відповідність води 

питної вимогам 

Державних санітарних 

правил і норм (ДСанПіНу) 

2.2.4-171-10 “Гігієнічні 

вимоги до води питної, 

призначеної для 

споживання людиною” 

дослідження води 

питної за фізико-

хімічними 

показниками-7 проб 

/98 досліджень 

дослідження води питної за 

мікробіологічними  показниками-7проб / 

28 дослідження 

червень 

  Визначення вмісту окису 

вуглецю та окиснюваності 

в повітрі операційних, 

реанімаційних, 

процедурних.. 

Вміст в повітрі СО2 

- 12 проб / 12 

досліджень 

 

Окисність - 2 проби 

/ 2 дослідження 

 

 червень 

  Моніторингові 

дослідження стічної води 

інфекційного відділення 

та міських очисних споруд 

на вібріофлору 

 Дослідження стічної води на холеру- 26 

/52   

Червень-

вересень 

КНП«Покровський 

ЦПМСД»Покровсько

ї селищної ради: 

- Орлівська АЗПСМ; 

 

с.Орли, Покровський 

район 

Дніпропетровська 

область 

Стан системи 

інфекційного контролю 

закладах охорони здоров’я 

та моніторинг 

ефективності її 

впровадження 

Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних заходів  

1.Дезінфекційних 

розчинів – 1 проба/1 

досл. 

2. Дезінфекційні 

засоби - 1 проба/1 

досл. 

 

1. Змиви  - 20 проб /60 досліджень 

2.Матеріал на стерильність -5 проб / 10 

досліджень 

3. Дослідження на бактеріальну 

контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в 

т.ч.: 

дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 

досліджень 

рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень 

антисептиків – 2 проби / 4 досліджень; 

 

лютий 

Стан готовності до роботи 

в умовах епідемічного 

підйому захворюваності 

на грип та ГРВІ 

  лютий 

Дотримання вимог 

безпечної імунізації 

  лютий 
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Визначення повітряно-

теплового режиму 

метеофактори-3 

виміри / 6 

досліджень 

 

 лютий 

  Визначення освітленості 

приміщень 

Освітленість-3 

виміри/ 3 

дослідження 

 

 лютий 

  На відповідність води 

питної вимогам 

Державних санітарних 

правил і норм (ДСанПіНу) 

2.2.4-171-10 “Гігієнічні 

вимоги до води питної, 

призначеної для 

споживання людиною” 

дослідження води 

питної за фізико-

хімічними 

показниками-

1проба /14 

досліджень 

дослідження води питної за 

мікробіологічними  показниками-1проба 

/ 4 дослідження 

лютий 

КНП«Покровський 

ЦПМСД»Покровсько

ї селищної ради: 

-Романківська 

АЗПСМ 

 

с. Романки, вул. Нова, 

3 

Покровський район 

Дніпропетровська 

область 

Стан системи 

інфекційного контролю 

закладах охорони здоров’я 

та моніторинг 

ефективності її 

впровадження 

Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних заходів  

1.дезінфекційних 

розчинів-1 проба/1 

досл. 

2. дезінфекційні 

засоби-1 проба/1 досл. 

 

1. Змиви - 20 проб /60 досліджень 

2.Матеріал на стерильність -5 проб / 10 

досліджень 

3. Дослідження на бактеріальну 

контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в 

т.ч.: 

дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 

досліджень 

рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень 

антисептиків – 2 проби / 4 досліджень; 

 

квітень 

Дотримання вимог 

безпечної імунізації 

  квітень 

  Визначення повітряно-

теплового режиму 

метеофактори-3 

виміри / 6 

досліджень 

 

 квітень 

  Визначення освітленості 

приміщень 

Освітленість-3 

виміри/ 3 

дослідження 

 квітень 
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  На відповідність води 

питної вимогам 

Державних санітарних 

правил і норм (ДСанПіНу) 

2.2.4-171-10 “Гігієнічні 

вимоги до води питної, 

призначеної для 

споживання людиною” 

дослідження води 

питної за фізико-

хімічними 

показниками-

1проба /14 

досліджень 

дослідження води питної за 

мікробіологічними  показниками-1проба 

/ 4 дослідження 

квітень 

КНП«Покровський 

ЦПМСД»Покровсько

ї селищної ради: 

-Покровська АЗПСМ 

с.Покровське 

вул.Дмитра 

Яворницького,121, 

Покровський район 

Дніпропетровська 

область 

Стан системи 

інфекційного контролю 

закладах охорони здоров’я 

та моніторинг 

ефективності її 

впровадження 

Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних заходів  

1.дезінфекційних 

розчинів-1 проба/1 

досл. 

2. дезінфекційні 

засоби-1 проба/1 досл. 

 

1. Змиви  - 60 проб /180 досліджень 

2. Дослідження на якість миття рук 

медичного персоналу - 2 проби / 4 

дослідження 

3.Матеріал на стерильність -15 проб / 30 

досліджень 

4. Дослідження на бактеріальну 

контамінацію 9 проб / 18 досліджень, в 

т.ч.: 

дезінфекційних розчинів - 3 проби / 6 

досліджень 

рідкого мила - 3 проби / 6 досліджень 

антисептиків – 3 проби / 6 досліджень; 

5. Антибіотикорезистентність виділених 

культур, стійкості виділених 

мікроорганізмів до дезрозчинів – 1 / 2 

досл. 

серпень 

Стан готовності до роботи 

в умовах епідемічного 

підйому захворюваності 

на грип та ГРВІ 

  жовтень 

   Дотримання вимог 

безпечної імунізації 
  серпень 

   На відповідність води 

питної вимогам 

Державних санітарних 

правил і норм (ДСанПіНу) 

2.2.4-171-10 “Гігієнічні 

вимоги до води питної, 

призначеної для 

споживання людиною” 

дослідження води 

питної за фізико-

хімічними 

показниками-

1проба /14 

досліджень 

дослідження води питної за 

мікробіологічними  показниками-1проба 

/ 4 дослідження 

серпень 

 КНП«Покровський 

ЦПМСД»Покровсько

с.Коломийці, 

вул.Соборна,33 

Стан системи 

інфекційного контролю 

1.дезінфекційних 

розчинів-1 проба/1 

1. Змиви  - 20 проб /60 досліджень 

2.Матеріал на стерильність -5 проб / 10 

вересень 
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ї селищної ради: 

-Коломийцівська 

АЗПСМ 

Покровський район 

Дніпропетровська 

область 

закладах охорони здоров’я 

та моніторинг 

ефективності її 

впровадження 

Стан виконання 

дезінфекційно-

стерилізаційних заходів  

досл. 

2. дезінфекційні 

засоби-1 проба/1 

досл. 

 

досліджень 

3. Дослідження на бактеріальну 

контамінацію 6 проб / 12 досліджень, в 

т.ч.: 

дезінфекційних розчинів - 2 проби / 4 

досліджень 

рідкого мила - 2 проби / 4 досліджень 

антисептиків – 2 проби / 4 досліджень; 

   Дотримання вимог 

безпечної імунізації 
  вересень 

   Визначення повітряно-

теплового режиму 

метеофактори-3 

виміри / 6 

досліджень 

 

 вересень 

   Визначення освітленості 

приміщень 

Освітленість-3 

виміри/ 3 

дослідження 

 

 вересень 

   На відповідність води 

питної вимогам 

Державних санітарних 

правил і норм (ДСанПіНу) 

2.2.4-171-10 “Гігієнічні 

вимоги до води питної, 

призначеної для 

споживання людиною” 

дослідження води 

питної за фізико-

хімічними 

показниками-

1проба /14 

досліджень 

дослідження води питної за 

мікробіологічними  показниками-1проба 

/ 4 дослідження 

вересень 
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Моніторингові дослідження в дитячих навчальних закладах 

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце розташування Кількість лабораторних та інструментальних 

досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Фізико-хімічні мікробіологічні 

Васильківський район КДНЗ загального 

розвитку “Золотий 

півник” 

с.Васильківка 

пров.Першотравневий, 5 

 Мікроклімат -12 

вимірів /24 

дослідження 

Освітленість-12 

вимірів / 12 

досліджень 

Вода питна-1 

проба / 14 

досліджень 

-Харчові 

продукти( якість 

термообробки) –

1проба/1 досл. 

Калорійність 

блюд-3/32 досл. 

-вода питна – 1 проба /4 - 

дослідження 

-змиви  – 20/ 20 досліджень  

-харчові продукти- 2/ 8досл. 

-обстеження персоналу 

харчоблоку та роздаток на 

кишкову групу інфекцій – 6 / 

18досліджень; 

-змиви на паразитологічні 

показники- 25/50досліджень; 

-алергенні кліщі-1/10 досл. 

 -грунт на паразитологічні 

показники- 5/10 досліджень. 

- садовина, городина – 2/4 

досліджень 

 

жовтень 

КДНЗ загального 

розвитку”Зернятко” 

с.Васильківка пров.Сонячний, 

18 

Мікроклімат - 12 

вимірів / 24 

дослідження 

Освітленість-12 

вимірів / 12 

досліджень 

Вода питна - 1 

проба / 14 

досліджень 

Харчові 

-вода питна - 1 проба / 4 

дослідження; 

-змиви  – 20 / 20 досліджень; 

- харчові продукти за 

бактеріологічними 

показниками- 2/ 8досл.; 

-обстеження персоналу 

харчоблоку та роздаток на 

кишкову групу інфекцій – 6 / 

18досліджень. 

травень 
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продукти( якість 

термообробки) –

1проба/1 досл. 

Калорійність 

блюд-3/32 досл. 

- грунт на паразитологічні 

показники- 5/10 досліджень; 

-змиви на паразитологічні 

показники- 20/40досліджень; 

-алергенні кліщі-1/10 

досліджень.; 

- садовина, городина –  3/6 

досліджень 

 

травень  

 КДНЗ загального 

розвитку”Калинка”  

с.Чаплине  

вул. Північна, 30 

Мікроклімат - 12 

вимірів /12 

дослідження 

Освітленість -12 

вимірів / 12 

досліджень 

Вода питна - 1 

проба / 14 

досліджень 

Харчові 

продукти( якість 

термообробки) –

1проба/1 досл 

Калорійність 

блюд-3/32 досл. 

-вода питна - 1 проба / 4 

дослідження 

-змиви  – 20 / 20 досл. - харчові 

продукти за бактеріологічними 

показниками- 2/ 8досл. 

березень 

-змиви на паразитологічні 

показники- 15/30досліджень;. 

-грунт на паразитологічні 

показники- 3/6 досл.; 

-садовина, городина – 2/4 

досліджень 

-обстеження персоналу 

харчоблоку та роздаток на 

кишкову групу інфекцій – 

4/12досл; 

 

березень 
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Покровський район КЗДО “ясла-садок № 1 

“Орлятко”загального 

розвитку 

смт Покровське 

вул. Соборна, 112 

Мікроклімат – 18 

вимірів / 36 

досліджень 

Освітленість –20 

вимірів / 20 

досліджень 

Вода питна - 1 

проба / 14 

досліджень 

Харчові 

продукти( якість 

термообробки) –

1проба/1 досл 

Калорійність 

блюд-3/32 досл. 

-вода питна - 1 проба / 4 

дослідження- 

 -харчові продукти за 

бактеріологічними 

показниками- 2/ 8досл. 

-змиви  – 20 / 20 досл. 

-змиви на паразитологічні 

показники- 20/40досл. 

-грунт, пісок на яйця 

гельмінтів- 6/12досліджень; 

- садовина, городина – 2/4 

дослідження 

-обстеження персоналу 

харчоблоку та роздаток на 

кишкову групу інфекцій – 

6/18досл 

квітень 
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 КЗДО “ясла-садок № 2 

“Казка”загального 

розвитку 

смт.Покровське,вул.Ковриги,4 Мікроклімат-

12вимірів / 24 

дослідження 

Освітленість -12 

вимірів / 12 

досліджень 

Вода питна - 1 

проба / 14 

досліджень 

Харчові 

продукти( якість 

термообробки) –

1проба/1 досл 

Калорійність 

блюд-3/32 досл. 

-вода питна - 1 проба / 4 

дослідження 

- харчові продукти за 

бактеріологічними 

показниками- 2/ 8досл. 

-змиви  – 20 / 20 досліджень; 

-змиви з сирих овочів на 

ієрсинії –10/30 досліджнь; 

-змиви на паразитологічні 

показники- 20/40досл.; 

-обстеження персоналу 

харчоблоку та роздатків на 

кишкову групу інфекцій – 

4/12досл.; 

-садовина, городина – 2/4 

досліджень; 

-грунт на паразитологічні 

показники- 3/6 досліджень 

-алергенні кліщі-1/10 досл 

лютий 
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 КЗДО “ясла-садок 

“Вишенька”загального 

розвитку 

с. Коломийці 

вул. Шкільна,1 

 

Мікроклімат 

12вимірів / 24 

дослідження 

Освітленість -12 

вимірів / 12 

досліджень 

Вода питна - 1 

проба / 14 

досліджень 

Харчові 

продукти( якість 

термообробки) –

1проба/1 досл 

Калорійність 

блюд-3/32 досл. 

-вода питна - 1 проба / 4 

дослідження 

- харчові продукти за 

бактеріологічними 

показниками- 2/ 8досл. 

-змиви  – 20 / 20 досліджень 

-грунт на паразитологічні 

показники- 4/8 досліджень;. 

-змиви на паразитологічні 

показники- 15/30досл.; 

- садовина, городина – 2/4 

досліджень; 

-обстеження персоналу 

харчоблоку та роздаток на 

кишкову групу інфекцій – 

2/6досл 

вересень 

 КЗДО “ясла-садок 

№3“Теремок”загального 

розвитку 

смт.Покровське,вул.Патріотів 

України,139 б 

 

 

Мікроклімат-

12вимірів / 24 

дослідження 

Освітленість -12 

вимірів / 12 

досліджень 

Вода питна - 1 

проба / 14 

досліджень 

Харчові 

продукти( якість 

термообробки) –

1проба/1 досл 

Калорійність 

блюд-3/32 досл. 

-вода питна - 1 проба / 4 

дослідження 

- харчові продукти за 

бактеріологічними 

показниками- 2/ 8досл. 

-змиви  – 20 / 20 досліджень 

серпень 

-грунт, пісок на 

паразитологічні показники- 

4/8досл.; 

- садовина, городина – 2/4 

досліджень 

-змиви на паразитологічні 

показники- 25/50досл. 

обстеження персоналу 

харчоблоку та роздаток на 

кишкову групу інфекцій – 

3/9досл 

-алергенні кліщі-1/10 досл 

серпень 
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Моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах 

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни проведення 

(місяць) 

фізико-хімічні мікробіологічні 

Васильківський район Григорівський  навчально-

виховний комплекс ім. 

І.Г.Прибора”загальноосвітній 

навчальний заклад-дошкільний 

навчальний заклад” 

с. 

Григорівка,Васильківського 

району  

вул.Миру 5А 

Мікроклімат -10 

вимірів / 20 

досліджень 

Освітленість -20 

вимірів / 20 

досліджень 

Вода питна - 1 

проба / 14 

досліджень 

Харчові 

продукти( якість 

термообробки) –

1проба/1 досл 

Калорійність 

блюд-3/21досл. 

вода питна - 1 проба / 4 

дослідження 

- харчові продукти за 

бактеріологічними 

показниками- 2/ 8досл. 

змиви  – 20 / 20 

досліджень 

обстеження персоналу 

харчоблоку та роздатків 

на кишкову групу 

інфекцій – 2/6досл 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина – 2 / 

4дослідження 

змивів на я/г-10/20 

досліджень 

грунт -2/ 4 дослідження. 

жовтень 

Повітря закритих 

приміщень на 

вміст фенолу-2 

проби/2 

дослідження 

формальдегіду-2 

проби/2 

дослідження 

 серпень 
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Опорний заклад 

Васильківський 

навчально-виховний 

комплекс №1 

ім.М,М,Коцюбинського 

с.Васильківка   

вул.Соборна,25 

Мікроклімат -10 

вимірів / 20 

досліджень 

Освітленість -20 

вимірів / 20 

досліджень 

Вода питна - 1 

проба / 14 

досліджень 

Харчові 

продукти( якість 

термообробки) –

1проба/1 досл 

Калорійність 

блюд-3/21досл. 

вода питна - 1 проба / 4 

дослідження 

- харчові продукти за 

бактеріологічними 

показниками- 2/ 8досл. 

-змиви  – 20 / 20 

досліджень 

-обстеження персоналу 

харчоблоку та роздаток 

на кишкову групу 

інфекцій – 2/6досл 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина – 2 / 4 

дослідження 

змивів на я/г-10/20 

досліджень 

грунт -2/ 4 дослідження 

 

січень 

Повітря закритих 

приміщень на 

вміст фенолу-2 

проби/2 

дослідження 

формальдегіду-2 

проби/2 

дослідження 

 серпень 
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 Чаплинська середня 

загальноосвітня опорна 

школа 
   

с.Чаплине  

вул.Західна, 20 

Мікроклімат -10 

вимірів / 20 

досліджень 

Освітленість -20 

вимірів / 20 

досліджень 

Вода питна - 1 

проба / 14 

досліджень 

Харчові 

продукти( якість 

термообробки) –

1проба/1 досл 

Калорійність 

блюд-3/21досл. 

вода питна - 1 проба / 4 

дослідження 

- харчові продукти за 

бактеріологічними 

показниками- 2/ 8досл. 

-змиви – 20 / 20 

досліджень 

-обстеження персоналу 

харчоблоку та роздаток 

на кишкову групу 

інфекцій – 2/6досл 

березень 

Повітря закритих 

приміщень на 

вміст фенолу-2 

проби/2 

дослідження 

формальдегіду-2 

проби/2 

дослідження 

 

 серпень 

 Чаплинська філія I-II 

ступенів Чаплинської 

середньої 

загальноосвітньої опорної 

школи. 

 

с.Чаплине  

вул.Північна, 30 

Мікроклімат -10 

вимірів / 20 

досліджень 

Освітленість -20 

вимірів / 20 

досліджень 

Вода питна - 1 

проба / 14 

досліджень 

Харчові 

продукти( якість 

термообробки) –

1проба/1 досл 

Калорійність 

блюд-3/21досл. 

-вода питна - 1 проба / 4 

дослідження 

- харчові продукти за 

бактеріологічними 

показниками- 2/ 8досл. 

-змиви  – 20 / 20 

досліджень 

-обстеження персоналу 

харчоблоку та роздаток 

на кишкову групу 

інфекцій – 2/6досл 

березень 
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Повітря закритих 

приміщень на 

вміст фенолу-2 

проби/2 

дослідження 

формальдегіду-2 

проби/2 

дослідження 

 серпень 

 Миколаївська середня 

загальноосвітня школа 

село 

Миколаївка,вул.Центральна 

28 

Мікроклімат -10 

вимірів / 20 

досліджень 

Освітленість -20 

вимірів / 20 

досліджень 

Вода питна - 1 

проба / 14 

досліджень 

Харчові 

продукти( якість 

термообробки) –

1проба/1 досл 

Калорійність 

блюд-3/21досл. 

-вода питна - 1 проба / 4 

дослідження 

- харчові продукти за 

бактеріологічними 

показниками- 2/ 8досл. 

-змиви  – 20 / 20 

досліджень 

-обстеження персоналу 

харчоблоку та роздаток 

на кишкову групу 

інфекцій – 2/6досл 

травень 

 21 загальноосвітній 

навчальний заклад 

Васильківського району 

 

 смт.Васильківка 

Васильківський район 

Вода питна- 21 

проба / 294 

дослідження 

Вода питна – 21 проба/84 

дослідження 
серпень 
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Покровський район Коломийцівська   

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

с. Коломийці 

вул. Шкільна,  13 

 

Мікроклімат -10 

вимірів / 20 

досліджень 

Освітленість -20 

вимірів / 20 

досліджень 

Вода питна - 1 

проба / 14 

досліджень 

Харчові 

продукти( якість 

термообробки) –

1проба/1 досл 

Калорійність 

блюд-3/21досл. 

вода питна - 1 проба / 4 

дослідження 

- харчові продукти за 

бактеріологічними 

показниками- 2/ 8досл. 

-змиви  – 20 / 20 

досліджень 

-обстеження персоналу 

харчоблоку та роздаток 

на кишкову групу 

інфекцій – 2/6досл 

вересень 

Повітря закритих 

приміщень на 

вміст фенолу-2 

проби/2 

дослідження 

формальдегіду-2 

проби/2 

дослідження 

 серпень 
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 НВК”Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

с.Орли 

вул. Молодіжна , 11 

 

Мікроклімат -10 

вимірів / 20 

досліджень 

Освітленість -20 

вимірів / 20 

досліджень 

Вода питна - 1 

проба / 14 

досліджень 

Харчові 

продукти( якість 

термообробки) –

1проба/1 досл 

Калорійність 

блюд-3/21досл. 

вода питна - 1 проба / 4 

дослідження 

- харчові продукти за 

бактеріологічними 

показниками- 2/ 8досл. 

-змиви  – 20 / 20 

досліджень 

-обстеження персоналу 

харчоблоку та роздаток 

на кишкову групу 

інфекцій – 2/6досл 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина – 2 / 4 

дослідження 

змивів на я/г-10/20 

досліджень 

грунт -2/ 4 дослідження 

 

лютий 

Повітря закритих 

приміщень на 

вміст фенолу-2 

проби/2 

дослідження 

формальдегіду-2 

проби/2 

дослідження 

 серпень 
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 НВК”Романківська ЗОШ І-ІІ 

ст.-ДНЗ філії №1 опорної ЗОШ 

І-ІІІ ст “Покровський ліцей 

 

 

 

с. Романки 

вул. Центральна, 41 

 

Мікроклімат -10 

вимірів / 20 

досліджень 

Освітленість -20 

вимірів / 20 

досліджень 

Вода питна - 1 

проба / 14 

досліджень 

Харчові 

продукти( якість 

термообробки) –

1проба/1 досл 

Калорійність 

блюд-3/21досл. 

вода питна - 1 проба / 4 

дослідження 

- харчові продукти за 

бактеріологічними 

показниками- 2/ 8досл. 

-змиви  – 20 / 20 

досліджень 

-обстеження персоналу 

харчоблоку та роздаток 

на кишкову групу 

інфекцій – 2/6досл 

Паразитологічні 

дослідження: 

садовина-городина – 2 / 4 

дослідження 

змивів на я/г-10/20 

досліджень 

грунт -2/ 4 дослідження 

 

квітень 

Повітря закритих 

приміщень на 

вміст фенолу-2 

проби/2 

дослідження 

формальдегіду-2 

проби/2 

дослідження 

 серпень 

  

 17 загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

смт Покровське, 

Покровський район 

Вода питна- 17 

проб / 238 

досліджень 

Вода питна – 17 проб/68 

досліджень 
серпень 
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Моніторингові дослідження в дитячих оздоровчих закладах  

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце розташування Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни 

проведення 

(місяць) фізико-хімічні мікробіологічні 

смт.Васильківка, 

Васильківський район 

21 табір  оздоровлення та 

відпочинку дітей  

 смт.Васильківка,Васильківський 

район 

Вода питна- 21 

проба / 294 

дослідження 

вода питна - 21 проба /84 

дослідження 

 

травень 

смт.Покровське, 

Покровський район 

14 таборів  оздоровлення та 

відпочинку дітей. 

смт. Покровське, 

Покровський район 

Вода питна – 14 

проб/ 196 

досліджень 

вода питна - 14 проб / 56 

досліджень 
травень 

 

Моніторингові дослідження в закладах соціального забезпечення (дитячих та дорослих) 

 
Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни проведення 

(місяць) 

фізико-хімічні мікробіологічні 

Васильківський район КЗ “Васильківський 

психоневрологічний 

інтернат” ДОР 

с.Медичне вул.Центральна, 1  Мікроклімат -20 

вимірів / 40 

досліджень 

Освітленість - 16 

вимірів /16 

досліджень 

Вода питна – 3 

проби / 42 

дослідження. 

Повітря на вміст 

СО2 - 6 проб / 6  

досліджень 

Окисність - 2 

проби / 2 

дослідження 

Харчові 

продукти( якість 

термообробки) –

1проба/1 досл 

Калорійність 

блюд-3/32досл. 

вода питна – 3 проби / 12 

досліджень 

- харчові продукти за 

бактеріологічними 

показниками- 2/ 8досл. 

-змиви  – 30/50досл. 

контамінація – 3 / 6досл. 

стерильність – 2 / 4досл. 

алергенні кліщі-2/20 досл. 

-обстеження персоналу 

харчоблоку та роздатків 

на кишкову групу 

інфекцій – 4/12досл 

-Обстеження на носійство 

збудників дифтерії 

підопічних закладу 

50/100 

Вересень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень, листопад 
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Вивчення циркуляції збудників вакцинокерованих інфекцій  

 

Адмінтериторія Найменування закладу Адреса, місце 

розташування 

Кількість мікробіологічних 

досліджень 

 

Терміни 

проведення 

(місяць) 

Васильківський район ПТУ №74  с.Шев’якіне 

вул..Центральна, 3 

Носійство збудників менінгококу – 

25/50 

Березень 

Покровський район ВПУ №75 ордена «Знак 

пошани»  

с.Олександрівка 

вул..Шкільна, 1 

Носійство збудників менінгококу – 

25/50 

Листопад 

 

 

 

Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання (без ТГМ) 

 

Адмінтериторія Найменування 

водопровода 

Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) 

фізико-хімічні мікробіологічні 

Васильківський район 

 

 

 

 

 

 

Покровський район 

Комунальний водогін 

ВРКП ”Джерело” 

ВНС Вовчанського 

водозабору 

Вода питна - 8 

проб / 120 

досліджень. 

 

Вода питна – 8 проб / 

32 дослідження 

січень 

квітень 

липень 

жовтень 

Комунальний водогін 

КП”Покровське ВКГ” 

ВНС  Покровського 

водозабору,ВНС 

Олександрівського 

водозабору,ВНС 

с.Коломийці 

Вода питна-12 

проб/180 

досліджень. 

 

Вода питна – 12 

проб/48 досліджень 

лютий  

червень 

вересень 

листопад 
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Моніторингові дослідження  води питної на залишковий вміст пестицидів  в токсикологічній лабораторії  ДУ ДОЛЦ МОЗ України 
 

Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни проведення 

(місяць) 

Васильківський район 

 

  Комунальний водогін ВРКП ”Джерело” 8 проб/128 досл.  (щоквартально по 2 проби)  січень 

квітень 

липень 

жовтень 

Покровський район 

 

  Комунальний водогін КП”Покровське 

ВКГ” 

12 проб/192 досл. ( щоквартально по 3 проби ) лютий  

червень 

вересень 

листопад 

 

Моніторингові дослідження питної води децентралізованого  водопостачання 

 

 
Адмінтериторія Найменування об”єкту Адреса, місце розташування Кількість лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Терміни проведення 

(місяць) 

фізико-хімічні мікробіологічні 

смт.Васильківка, 

Васильківський район 

Колодязі загального 

користування 

 смт.Васильківка,Васильківський 

район 

Вода питна- 48 

проб / 480 

досліджень 

вода питна – 48 проб 

/96 досліджень 

 

Січень,лютий,березень 

квітень,травень,червень 

липень,серпень,вересень 

жовтень,листопад,грудень 

 

Моніторингові дослідження проб ґрунту 

 

Адмінтериторія Місце  відбору Кількість досліджень Терміни 

проведення 

(місяць) фізико-хімічні мікробіологічні 

Васильківський район КДНЗ загального розвитку 

“Золотий півник” 

 Грунт-2 проби / 8 

досліджень 

грунт – 2 проби / 10 

досліджень 
жовтень 

КДНЗ загального розвитку 

“Зернятко” 

 Грунт-2 проби / 8 

досліджень 

грунт – 2 проби / 10 

досліджень 
травень 
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Комунальний водогін ВРКП 

”Джерело” ВНС Вовчанського 

водозабору 

Грунт-2 проби /8 

досліджень 

грунт – 2 проби / 10 

досліджень; 

на паразитологічні 

дослідження-2 зр/4 досл. 

липень 

Покровський район КЗДО “ясла-садок № 1 

“Орлятко”загального розвитку 

 Грунт-2 проби / 8 

досліджень 

грунт – 2 проби / 10 

досліджень  
квітень 

КЗДО “ясла-садок 

№3“Теремок”загального розвитку 

 Грунт-2 проби / 8 

досліджень 

грунт – 2 проби / 10 

досліджень 
серпень 

Комунальний водогін 

КП”Покровське ВКГ” ВНС  

Покровського водозабору, ВНС 

Олександрівського водозабору; 

ВНС с.Коломійці 

Грунт-3 проби /12 

досліджень 

грунт – 3 проби / 15 

досліджень 

на паразитологічні 

дослідження-3 зр/6 досл 

вересень 

 

 

Моніторингові дослідження атмосферного повітря 

 

Адмінтериторія Місце  відбору проб Кількість досліджень Терміни проведення 

(місяць) 

Васильківський район 

 

 Житлова забудова в зоні впливу 

автомагістралей- 

вул.Лесі Українки 

3 проби / 3 дослідження Липень 

 

Васильківський район Житлова забудова в зоні впливу 

автомагістралей-  перехрестя 

вулиць Соборної і Спортивної  

3 проби / 3 дослідження Липень 

 

Покровський район 

 

Житлова забудова в зоні впливу 

автомагістралей- 

 вул.Горького 

3 проби / 3 дослідження Червень 

 Житлова забудова в зоні впливу 

автомагістралей -перехрестя 

вул.Центральної і Падалки 

 

3 проби / 3 дослідження Червень 
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Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних  

та інших природно-осередкових інфекцій. 

 

Покровський 

район 

 с. Калинівка Доставка до 

лабораторії ОНІ  ДУ 

«Дніпропетровський 

ОЛЦ  МОЗ України»  

грунту  

худобомогильників 

для дослідження на 

сибірку 

          2 проби  травень 

Васильківський 

район 

 
 

с. Васильківка, 

вул.Першотравнева 
Змиви з обладнання 

об’єктів 

м'ясопереробної 

промисловості,  

забійних пунктів  до 

лабораторії ОНІ ДУ 

«Дніпропетровський 

ОЛЦ  МОЗ 

України»для 

досліджень на сибірку  

 

 

10 

 21.05-25 

.05. 

 

Васильківський 

район 

 
 

с. Павлівка Матеріалу для 

досліджень до 

лабораторії ОНІ ДУ 

«Дніпропетровський 

ОЛЦ  МОЗ України»  

на туляремію 

-субстрати соломи зі 

скирт 

-вода відкритих 

водоймищ 

 

 

 

 

 

 

2 проби 

 

           2 проби 

  

 

 

 

 

 

18.02 – 

15.03 

18.02 – 

15.03 
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Покровський 

район 

 

КЗДО “ясла-садок 

№ 2 

“Казка”загального 

розвитку 

смт.Покровське,вул.Ковриги,4 Змиви з овочів до 

лабораторії ОНІ ДУ 

«Дніпропетровський 

ОЛЦ  МОЗ України» 

для досліджень на 

наявність збудників 

ієрсиніозів у  

паралельному режимі 

 

            

 

 

             10 

  

 

 

 

26.02 – 

04.03 

Васильківський 

район 

  План-графік доставки 

до лабораторії ОНІ ДУ 

«Дніпропетровський 

ОЛЦ  МОЗ України» 

кліщів для досліджень 

на туляремію та 

кліщові бореліози 

(хвороба Лайма) у 

2019 році 

-на туляремію 

-на кліщовий бореліоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

25 

  

 

 

 

 

 

 

01.04 – 

20.05 

01.04 – 

20.05 

Васильківский та 

Покровський  

райони 

  План-графік доставки 

до лабораторії ОНІ ДУ 

«ДОЛЦ МОЗ 

України» 

сірих пацюків, яких 

відловили на об'єктах 

підвищенного 

епідризику для 

досліджень на 

лептоспіроз у 2019 

році 

 

 

 

 

 

 

 

            30 

  

 

 

 

 

 

січень-       

жовтень 
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