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У 2010 році прийняті нормативні акти Верховної Ради України, Президента України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, головного
державного санітарного лікаря України, які регулюють діяльність державної
санітарно-епідеміологічної служби України.

Основні з них, це:

1. Закони України:
- вiд 19.01.2010 № 1804-VI «Про внесення змін до Закону України "Про державну систему
біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично
модифікованих організмів"»;
- вiд 21.01.2010 № 1825-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
сфері поводження з відходами»;
- вiд 21.01.2010 № 1833-VI «Про внесення змін до Закону України "Про транскордонне
співробітництво"»;
- вiд 22.01.2010 № 1841-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011
року»;
- вiд 10.03.2010 № 1954-VI «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N
161 1985 року про служби гігієни праці»;
- вiд 10.03.2010 № 1956-VI «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N
139 1974 року про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами
й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики»;
- вiд 15.04.2010 № 2132-VI «Про внесення змін до Закону України "Про молоко та молочні
продукти" щодо безпечності та якості молочних продуктів»;
- вiд 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»;
- вiд 01.06.2010 № 2301-VI «Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні
дороги»;
- вiд 29.06.2010 № 2372-VI «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з
організацією та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
в Україні»;
- вiд 01.07.2010 № 2391-VI «Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний
ресурс України"»;
- вiд 01.07.2010 № 2399-VI «Про внесення змін до Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"»;
- від 06.07.2010 р. № 2436-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі
експлуатаційних дозволів»;
- вiд 06.07.2010 № 2442-VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної
середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;
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- вiд 08.07.2010 № 2462-VI «Про внесення змін до законів України "Про здійснення
державних закупівель" та "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу в Україні" щодо забезпечення здійснення заходів з
проведення та підготовки в Україні організації фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу»;
- вiд 08.07.2010 № 2468-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку
та підготовки готельної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;
- вiд 21.10.2010 № 2625-VI «Про внесення змін до статті 27-1 Закону України "Про
планування і забудову територій" щодо будівель закладів освіти та культури, фізичної
культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення»;

2. Постанови Верховної Ради України:

- вiд 19.02.2010 № 1922-VI «Про направлення на повторне перше читання проектів
законів України про внесення змін до деяких законів України (щодо надання статусу
державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) та
про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розширення соціальних
гарантій працівників закладів охорони здоров'я, навчальних закладів та установ освіти
державної форми власності)»;
- вiд 02.03.2010 № 1925-VI «Про розроблення Загальнодержавної програми
попередження та ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на території
України на період до 2025 року»;
- вiд 04.03.2010 № 1931-VI «Про направлення на повторне перше читання проекту Закону
України про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне
водопостачання"»;
- вiд 04.03.2010 № 1933-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до Закону України "Про дитяче харчування" щодо посилення вимог до
виробництва та обігу продуктів дитячого харчування»;
- вiд 01.04.2010 № 2004-VI «Про проведення парламентських слухань на тему:
"Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх
подолання"»;
- вiд 15.06.2010 № 2321-VI «Про проведення парламентських слухань на тему: "Про стан вiд 30.06.2010 № 2380-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" (нова
редакція)»;
промислової безпеки та охорони праці"»;
- вiд 01.07.2010 № 2414-VI «Про проведення у 2010 році слухань з питань оздоровлення
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та відпочинку дітей і молоді»;
- вiд 06.07.2010 № 2441-VI «Про Рекомендації парламентських слухань на тему:
"Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх
подолання"»;
- вiд 06.07.2010 № 2443-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення доповнення до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" щодо
визначення поняття малої архітектурної форми»;
- вiд 07.09.2010 № 2497-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України про
заборону ліквідації, перепрофілювання, відчуження та передачі в оренду оздоровчих
закладів для провадження діяльності, не пов'язаної з оздоровленням та відпочинком»;
- вiд 07.09.2010 № 2501-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій" щодо будівель
закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого
призначення»;
- вiд 22.09.2010 № 2543-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до Кодексу України про надра щодо видобування питних підземних вод»;
- вiд 05.10.2010 № 2581-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України про
ринковий нагляд і контроль продукції»;
- вiд 06.10.2010 № 2586-VI «Про проведення парламентських слухань про становище
молоді в Україні на тему: "Молодь за здоровий спосіб життя"»;
- вiд 06.10.2010 № 2587-VI «Про проведення в 2011 році парламентських слухань з
питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді (09.02.2011)»;
- вiд 19.10.2010 № 2621-VI «Про направлення на повторне перше читання проекту Закону
України про внесення змін до деяких законів України щодо носіння форменого одягу,
використання знаків розрізнення та символіки»;
- вiд 21.10.2010 № 2646-VI «Про законопроекти з питань внесення змін до Закону України
"Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та
соціальний захист населення"»;
- вiд 02.11.2010 № 2656-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино"»;
- вiд 02.11.2010 № 2666-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України про
судноплавство на внутрішніх водних шляхах України»;
- вiд 04.11.2010 № 2686-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України про
Стратегію національної екологічної політики України на період до 2020 року»;

3. Укази Президента України:
- вiд 29.12.2009 № 1124/2009 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 29 грудня 2009 року "Про стан соціально-демографічного розвитку, охорони здоров'я
і ринку праці в Україні";
- вiд 15.01.2010 № 31/2010 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
15 січня 2010 року "Про державне регулювання у сфері поводження з відходами";
- вiд 27.01.2010 № 70/2010 «Про додаткові заходи щодо реформування системи охорони
здоров'я населення»;
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- вiд 04.03.2010 № 292/2010 «Про невідкладні заходи щодо попередження повені і
паводків у весняний період 2010 року та ліквідації їх наслідків»;
- вiд 01.06.2010 № 657/2010 «Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2010 році»;

4. Постанови Кабінету Міністрів України:
- вiд 06.01.2010 № 9 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у сфері метрології та визначається
періодичність проведення планових заходів державного метрологічного нагляду»;
- вiд 13.01.2010 № 44 «Про затвердження Програми розвитку державної системи
використання повітряного простору України на 2010-2014 роки»;
- вiд 20.01.2010 № 36 «Питання фінансування підготовки об'єктів інфраструктури до
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу за
рахунок коштів Стабілізаційного фонду»;
- вiд 02.03.2010 № 224 «Про внесення змін до пункту 4 критеріїв розподілу суб'єктів
господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та
визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)»;
- вiд 02.03.2010 № 238 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої
освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду
(контролю)»;
- вiд 09.06.2010 № 427 «Про внесення зміни до пункту 9 Порядку видачі експлуатаційного
дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових
продуктів»;
- вiд 16.06.2010 № 447 «Про здійснення прикордонного контролю в період підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;
- вiд 30.06.2010 № 543 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження,
затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили
чинність»;
- вiд 07.07.2010 № 565 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у сфері надання послуг, пов'язаних з
охороною державної та іншої власності, а також охороною громадян, і визначається
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»;
- вiд 14.07.2010 № 582 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання у 2010
році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації Загальнодержавної
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014
роки та Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006-2020 роки»;
- вiд 21.07.2010 № 605 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової
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програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу»;
- вiд 28.07.2010 № 672 «Про утворення Державного підприємства спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості»;
- вiд 28.07.2010 № 681 «Про внесення зміни до пункту 5 додатка 2 до Державної цільової
програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу»;
- вiд 04.08.2010 № 687 «Деякі питання забезпечення гідроекологічної безпеки діючих
підприємств та прилеглих територій, пов'язаної з ліквідацією шахт»;
- вiд 11.08.2010 № 720 «Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для будівництва, реконструкції, капітального ремонту мереж і
споруд централізованого водопостачання та водовідведення, оновлення парку
трамвайних вагонів, будівництва, реконструкції та капітального ремонту трамвайних і
тролейбусних ліній у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу»;
- вiд 18.08.2010 № 751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через
державний кордон та пункти контролю»;
- вiд 18.08.2010 № 752 «Про внесення змін до Положення про медико-соціальну
експертизу»;
- вiд 18.08.2010 № 761 «Про внесення змін до Порядку використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації Загальнодержавної програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки та
Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006-2020 роки»;
- вiд 27.08.2010 № 768 «Про внесення зміни до пункту 6 Положення про
навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній
навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний
заклад"»;
- вiд 27.08.2010 № 769 «Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний
заклад»;
- вiд 27.08.2010 № 770 «Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для
проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого
навчання та виробничої практики»;
- вiд 27.08.2010 № 776 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14
січня 2004 р. N24»;
- вiд 27.08.2010 № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ»;
- вiд 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний
заклад»;
- вiд 27.08.2010 № 779 «Деякі питання організації навчально-виховного процесу в
загальноосвітніх навчальних закладах у зв'язку з переходом на 11-річний строк
навчання»;
- вiд 27.08.2010 № 785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми
розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року»;
- вiд 27.08.2010 № 788 «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку здійснення медичного
обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;
- вiд 02.09.2010 № 803 «Про здійснення операцій, пов'язаних з переробкою
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давальницької сировини на митній території України»;
- вiд 08.09.2010 № 817 «Про порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для проведення незалежної експертизи (випробувань) якості
товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів»;
- вiд 08.09.2010 № 822 «Про затвердження Порядку розподілу у 2010 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони
спостереження, між місцевими бюджетами»;
- вiд 15.09.2010 № 844 «Про затвердження Порядку проведення перевірки стану
виконавської дисципліни в органах виконавчої влади»;
- вiд 15.09.2010 № 849 «Питання забезпечення реалізації статті 19 Закону України "Про
засади запобігання та протидії корупції"»;
- вiд 15.09.2010 № 871 «Про перейменування Національного агентства з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу»;
- вiд 20.09.2010 № 870 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової
програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу»;
- вiд 29.09.2010 № 874 «Про затвердження Державної цільової програми утилізації
компонентів рідкого ракетного палива на 2010-2014 роки»;
- вiд 29.09.2010 № 908 «Про заходи з виконання у 2010 році Комплексної програми
будівництва вітрових електростанцій»;
- вiд 04.10.2010 № 898 «Про внесення змін у додатки до Державної цільової програми
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу»;
- вiд 04.10.2010 № 906 «Про затвердження форми паспорта аптечного закладу
(структурного підрозділу)»;
- вiд 12.10.2010 № 919 «Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України "Про
державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та
використанні генетично модифікованих організмів"»;
- вiд 12.10.2010 № 920 «Про використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для
облаштування спортивних майданчиків поблизу житлових будинків та в місцях масового
відпочинку населення»;
- вiд 12.10.2010 № 921 «Про затвердження Рішення Ради глав урядів Співдружності
Незалежних Держав про Концепцію підвищення експлуатаційної надійності мостових
споруд на автомобільних дорогах держав - учасниць СНД на 2008-2015 роки»;
- вiд 12.10.2010 № 927 «Про затвердження Типового положення про регіональну та
місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій»;
- вiд 20.10.2010 № 960 «Про внесення зміни до пункту 8 Положення про Державну
інспекцію навчальних закладів»;
- вiд 27.10.2010 № 977 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності з впровадження, ввезення, вивезення
голографічних захисних елементів та визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю)»;
- вiд 03.11.2010 № 999 «Про визначення критеріїв віднесення об'єктів державної
власності до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави»;
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- вiд 03.11.2010 № 1015 «Про внесення змін у додатки 1-3 до Державної цільової
соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки»;

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України:
- вiд 13.01.2010 № 81-р «Про схвалення Концепції реформування системи державної
допомоги суб'єктам господарювання»;
- вiд 13.01.2010 № 82-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної
програми розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2010-2014 роки»;
- вiд 13.01.2010 № 83-р Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми
передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2010-2014 роки»;
- вiд 13.01.2010 № 110-р «Про схвалення Концепції Закону України "Про території
перспективного розвитку"»;
- вiд 27.01.2010 № 141-р «Про внесення змін до плану заходів щодо адаптації української
економіки до вимог СОТ»;
- вiд 27.01.2010 № 150-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції
державної системи професійної орієнтації населення на період до 2011 року»;
- вiд 27.01.2010 № 153-р «Деякі питання здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю)»;
- вiд 03.02.2010 № 121-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми сталого
розвитку сільських територій на період до 2020 року»;
- вiд 17.02.2010 № 246-р «Про здійснення заходів щодо запобігання можливому
затопленню територій внаслідок льодоходу та повені»;
- вiд 24.02.2010 № 274-р «Про затвердження плану заходів з виконання у 2010 році
Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»;
- вiд 24.02.2010 № 311-р «Про фінансування заходів, спрямованих на запобігання
можливому затопленню територій внаслідок льодоходу, повені та паводків у 2010 році»;
- вiд 02.03.2010 № 354-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної
програми профілактики травматизму невиробничого характеру на період до 2015 року»;
- вiд 19.05.2010 № 1073-р «Про затвердження плану першочергових заходів щодо
інтеграції України до Європейського Союзу на 2010 рік»;
- вiд 19.05.2010 № 1077-р «Про затвердження плану першочергових заходів щодо
реформування державної системи санітарного та фітосанітарного контролю»;
- вiд 28.07.2010 № 1566-р «Про проведення пробного перепису населення»;
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- вiд 18.08.2010 № 1687-р «Про затвердження плану заходів щодо спрощення процедури
прикордонного та митного контролю у міжнародних пунктах пропуску через державний
кордон в період підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу»;
- вiд 18.08.2010 № 1695-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми
підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки»;
- вiд 27.08.2010 № 1716-р «Питання типових штатних нормативів загальноосвітніх
навчальних закладів»;
- вiд 27.08.2010 № 1717-р «Питання типових штатних нормативів дошкільних навчальних
закладів»;
- вiд 27.08.2010 № 1718-р «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів»;
- вiд 27.08.2010 № 1719-р «Питання типових штатних нормативів професійно-технічних
навчальних закладів»;
- вiд 27.08.2010 № 1720-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної
програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015
року»;
- вiд 27.08.2010 № 1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми
розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»;
- вiд 27.08.2010 № 1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми
впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року»;
- вiд 27.08.2010 № 1723-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми
розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки»;
- вiд 27.08.2010 № 1728-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти
на період до 2015 року»;
- вiд 13.09.2010 № 1808-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у
сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки»;
- вiд 15.09.2010 № 1838-р «Про схвалення Концепції Державної програми розвитку
транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки»;
- вiд 15.09.2010 № 1850-р «Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності»;
- вiд 29.09.2010 № 1911-р «Про схвалення Концепції Державної програми профілактики
правопорушень на період до 2015 року»;
- вiд 27.10.2010 № 2031-р «Про схвалення Концепції інтегрованого управління
кордонами»;
- вiд 03.11.2010 № 2056-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної
програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки»;
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6. Накази Міністерства охорони здоров’я України:
- від 11.01.2010 № 2 "Про внесення змін та доповнень до Інструкції з діловодства
Міністерства охорони здоров'я України та Класифікатора звернень громадян";
- від 13.01.2010 № 3 "Про затвердження обов'язкового мінімального асортименту
лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптек та аптечних пунктів на
період загрози епідемії грипу A/Н1N1/";
- від 14.01.2010 № 5 "Про скасування наказу МОЗ від 23.11.2009 №857 "Про
затвердження стандартів якості соціальних послуг у сфері протидії ВІЛінфекції/СНІДу"";
- від 18.01.2010 № 6 "Про забезпечення охорони праці при використанні кисню, азоту та
інших вибухово-небезпечних речовин ";
- від 19.01.2010 №10 "Про створення робочої групи МОЗ з питань лабораторного
моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів";
- від 02.02.2010 № 67 "Про затвердження Cтратегії інформаційно-профілактичної
діяльності щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення";
- від 02.02.2010 № 69 "Про клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги при
інфекційних захворюваннях ";
- від 02.02.2010 № 70 "Про заходи щодо розвитку будинків дитини";
- від 10.02.2010 № 94 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 04.02.2009 № 61"Про
забезпечення профільного супроводу державних централізованих закупівель на
виконання державних цільових програм і заходів";
- від 10.02.2010 № 96 "Питання організації лабораторної служби";
- від 11.02.2010 № 101"Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства охорони
здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік";
- від 11.02.2010 № 102 "Про затвердження планів заходів МОЗ України щодо сприяння
розвитку громадянського суспільства у 2010 році ";
- від 24.02.2010 № 149/162/82/97 "Про встановлення єдиної форми обліку
укомплектованості місць розташування підрозділів митних органів спеціалістами, які
здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний та
екологічний нагляд»;
- від 24.02.2010 № 168 "Про розподіл лікарських засобів та виробів медичного
призначення, які надійшли як гуманітарна допомога для боротьби з грипом та гострими
респіраторними захворюваннями в Україні";
- від 01.03.2010 № 178 "Про опрацювання змін до наказу від 23.02.2000 №33 "Про штатні
нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я";
- від 03.03.2010 № 187 "Про затвердження Положення про експертну комісію з питань
встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон при головному державному
санітарному лікарі України";
- від 03.03.2010 № 190 "Щодо затвердження Примірного табелю основного технічного
оснащення лабораторій закладів державної санітарно-епідеміологічної служби";
- від 05.03.2010 № 195 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та
внесення змін у реєстраційні матеріали";
- від 05.03.2010 № 197 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичних
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імунобіологічних препаратів";
- від 11.03.2010 № 211 "Про затвердження Порядку підготовки нормативно-правових
актів в Міністерстві охорони здоров'я України";
- від 11.03.2010 № 212 "Про затвердження Порядку підготовки нормативно-правових
актів в Міністерстві охорони здоров'я України";
- від 12.03.2010 № 220 "Про розподіл виробів медичного призначення для діагностики
туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, закуплених за кошти Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією";
- від 13.03.2010 № 225 "Про затвердження методичних рекомендацій "Профілактика,
клініка, діагностика, лікування гострих отруєнь гербіцидами на основі
2,4-діхлорфеноксиоцтової кислоти у робітників сільського господарства";
- від 13.03.2010 № 226 "Про затвердження методичних рекомендацій
"Санітарно-мікологічні дослідження питної води";
- від 17.03.2010 № 232 "Про затвердження плану заходів щодо передачі ДП "Укрвакцина"
вакцини проти кору та краснухи та проведення її знищення";
- від 17.03.2010 № 238 "Про заходи щодо проведення гігієнічного навчання закладами
санітарно - епідеміологічної служби";
- від 22.03.2010 № 245 "Про проведення семінару-тренінгу з питань планування заходів у
сфері протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу";
- від 23.03.2010 № 98-адм "Про проведення семінару "Адаптація Директиви 98/10/ЕС та
Консульського Рішення 91/396/ЕЕС для запровадження єдиного європейського
екстреного телефонного номеру "112"" ;
- від 29.03.2010 № 265 "Про проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони
праці";
- від 31.03.2010 № 284 "Щодо проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня здоров'я на
тему "Урбанізація і здоров'я";
- від 01.04.2010 № 290 "Про забезпечення виконання спільних заходів з реалізації
пріоритетів Порядку денного асоціації Україна - ЄС у 2010 році";
- від 07.04.2010 № 299 "Про забезпечення охорони праці під час експлуатації посудин,
працюючих під тиском";
- від 20.04.2010 № 349 "Про закупівлю дезінфекційних засобів для проведення
першочергових заходів з дезінфекції підтоплених об'єктів, очищення питної води та місць
зберігання побутових відходів ";
- від 22.04.2010 № 357 "Про організацію медичного забезпечення відпочинку та
оздоровлення дітей влітку 2010 року";
- від 22.04.2010 № 358 "Про призначення Національного координатора з питань
Міжнародних медико-санітарних правил";
- від 27.04.2010 № 363 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичних
імунобіологічних препаратів";
- від 27.04.2010 № 369 "Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства охорони
здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік";
- від 29.04.2010 № 373 "Про проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою "За
чисте довкілля";
- від 20.05.2010 № 420 "Про внесення змін до наказу АМН та МОЗ України від 30.09.2003
№65/462 наказу АМН та МОЗ України від 30.09.2003 №65/462 до вимог наказу МОЗ
України від 23 лютого 2000 року № 33 „Про штатні нормативи та типові штати закладів
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охорони здоров’я";
- від 25.05.2010 № 432 "Про заходи МОЗ за результатами перевірки Міністерством
юстиції України дотримання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів МОЗ";
- від 26.05.2010 № 436 "Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства охорони
здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік";
- від 04.06.2010 № 461 "Про затвердження Комплексного плану розширення доступу
населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки
хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в ІІ - ІV кварталі 2010 року - І кварталі 2011 року ";
- від 10.06.2010 № 478 "Про реорганізацію лабораторної мережі з мікробіологічної
діагностики туберкульозу";
- від 11.06.2010 № 483 "Про затвердження Примірного положення про лікарню "Хоспіс"
(відділення, палату паліативного лікування) для хворих на туберкульоз";
- від 14.06.2010 № 484 "Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства охорони
здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік";
- від 17.06.2010 № 492 "Про внесення зміни до Плану діяльності Міністерства охорони
здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік";
- від 17.06.2010 № 493 "Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства охорони
здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік" ;
- від 18.06.2010 № 119-o "Про затвердження плану заходів МОЗ України, спрямованих на
запобігання корупційним і злочинним проявам на 2010 рік";
- від 22.06.2010 № 498 "Про створення робочої групи з розроблення Технічного
регламенту щодо безпеки косметичної продукції";
- від 22.06.2010 № 499 "Про утворення наукової ради з питань забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення";
- від 23.06.2010 № 506 "Про створення робочої групи щодо перегляду та внесення змін до
наказів МОЗ України від 14.04.95 № 64, від 14.04.95 № 66, від 14.04.95 № 67, від 20.07.95
№ 135";
- від 25.06.2010 № 512 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 11 липня 2000 року
№ 160 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що
використовується в санітарно-епідеміологічних закладах" ;
- від 29.06.2010 № 516 "Про створення міжвідомчої комісії з перевірки стану охорони
установ, що утримують спеціалізовані колекції мікроорганізмів";
- від 29.06.2010 № 518 "Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства охорони
здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік";
- від 23.07.2010 р. № 620/443/298/315 (спільний - МОЗ/МАП/Держдепартаменту
ветмедицини/Держкомітету з питань технічного регулювання та споживчої політики)
«Про здійснення державного нагляду на всіх етапах виробництва харчових продуктів та
їх обігу»
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7. Постанови головного державного санітарного лікаря
України:
- від 21.01.2010 № 1 «Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів
пестицидів»;
- від 22.01.2010 № 2 «Про погодження методики мікробного препарату в повітрі робочої
зони»;
- від 22.01.2010 № 3 «Про затвердження значення гігієнічного нормативу мікробного
препарату в повітрі робочої зони»;
- від 30.01.2010 № 4 «Про затвердження гігієнічних нормативів щодо безпечності
природної мінеральної води (набуває чинності з 1.01.2012 р.)»;
- від 18.02.2010 № 5 «Про посилення державного санітарно-епідемічного нагляду на
потерпілих від паводка територіях»;
- від 26.02.2010 № 6 «Про склад Комісії з питань державної санітарно-гігієнічної
експертизи пестицидів та агрохімікатів»;
- від 26.02.2010 № 7 «Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів»;
- від 27.02.2010 № 8 «Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів
пестицидів»;
- від 02.03.2010 № 9 «Про погодження методик виконання вимірювань хімічних речовин у
повітрі робочої зони»;
- від 03.03.2010 №10 «Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів»;
- від 16.03.2010 №11 «Про затвердження значень гігієнічного нормативу вмісту харчової
добавки алюмосилікату натрію (Е 554)»;
- від 06.04.2010 №12 «Про тимчасову заборону виробництва, заборону використання та
реалізації бездимохідних газових водонагрівачів з виводом продуктів згорання в
приміщення»;
- від 08.04.2010 №13 «Про призначення повторної державної санітарно-епідеміологічної
експертизи установки "Біолідер" для глибокої очистки стічних вод за ТУ У
29.2-34261997-001:2008»;
- від 30.04.2010 №14 «Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів
пестицидів»;
- від 13.05.2010 №15 «Про посилення профілактичних заходів щодо попередження
заносу та розповсюдження "дикого" поліовірусу в Україні»;
- від 17.05.2010 №16 «Про попередження виникнення водонітратної метгемоглобінемії у
дітей»;
- від 04.06.2010 №17 "Про затвердження значення гігієнічного нормативу хімічної
речовини в повітрі робочої зони»;
- від 04.06.2010 №18 «Про затвердження значення гігієнічного нормативу хімічної
речовини в атмосферному повітрі населених місць»;
- від 07.06.2010 №19 «Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів
пестицидів»;
- від 30.06.2010 №20 «Про удосконалення державного санітарно-епідеміологічного
нагляду за впровадженням системи НАССР»;
- від 30.06.2010 №21 «Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів
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пестицидів»;
- від 30.06.2010 №22 «Про затвердження гігієнічних нормативів "Рівні звільнення
радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю"»;
- від 30.06.2010 №23 «Про посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства в дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку»;
- від 06.07.2010 №24 «Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів»;
- від 06.07.2010 № 25 «Про затвердження значень гігієнічних нормативів мікробіологічних
показників безпеки кукурудзяного крохмалю»;
- від 19.07.2010 №26 «Про призупинення дії Державного стандарту Союзу РСР ГОСТ
2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством"»;
- від 26.07.2010 № 27 «Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин
у повітрі робочої зони»;
- від 11.08.2010 №28 «Про підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до нового
2010/2011 навчального року»;
- від 22.09.2010 №29 «Про погодження методичних вказівок з визначенням пестицидів»;
- від 24.09.2010 № 30 «Про затвердження значення гігієнічного нормативу вмісту свинцю
(Рb) в зерні продовольчої пшениці»;
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