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У 2009 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 15.01.2009 № 886-VI «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну
систему»;
- вiд 19.02.2009 № 1026-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»;
- вiд 05.03.2009 № 1065-VI «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»;
- вiд 05.03.2009 № 1070-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо організації статистичних спостережень»;
- вiд 05.03.2009 № 1103-VI «Про внесення змін до Закону України «Про виноград та
виноградне вино»;
- вiд 19.03.2009 № 1158-VI «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з
прийняттям Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»;
- вiд 01.04.2009 № 1216-VI «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N
184 2001 року про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві»;
- вiд 14.04.2009 № 1248-VI «Про внесення зміни до Закону України «Про захист людини
від впливу іонізуючого випромінювання»;
- вiд 14.04.2009 № 1257-VI «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання
захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист
населення»;
- вiд 21.05.2009 № 1401-VI «Про внесення змін до Закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей»;
- вiд 04.06.2009 № 1454-VI «Про внесення змін до статей 21 та 33 Закону України «Про
охорону праці»;
- вiд 05.06.2009 № 1474-VI «Про внесення змін до Закону України «Про організацію та
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» та
інших законодавчих актів України»;
- від 11.06.09 № 1506-VI «Про засади запобігання та протидії корупції»;
- вiд 11.06.2009 № 1511-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального
господарства на 2004-2010 роки»;
- вiд 11.06.2009 № 1512-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
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щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення»;
- вiд 23.06.2009 № 1546-VI «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо
забезпечення безпеки використання ядерної енергії»;
- вiд 04.09.2009 № 1621-VI «Про ратифікацію Протоколу про збереження і стале
використання біологічного та ландшафтного різноманіття до Рамкової конвенції про
охорону та сталий розвиток Карпат, підписаної у м. Києві 22 травня 2003 року»;
- від 21.10.2009 № 1658-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми
імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 – 2015 роки»;
- вiд 22.10.2009 № 1672-VI «Про ратифікацію Протоколу про відповідальність і
компенсацію за шкоду, заподіяну в результаті транскордонного перевезення
небезпечних відходів та їхнього видалення»;
- вiд 22.10.2009 № 1673-VI «Про ратифікацію Поправки до додатка В до Кіотського
протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату»;
- вiд 22.10.2009 № 1665-VI «Про внесення змін до пункту 1 розділу ХІ «Прикінцеві
положення» Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо
реалізації на агропродовольчих ринках продукції домашнього виробництва та подвірного
забою»;
- вiд 23.10.2009 № 1692-VI «Про внесення змін до деяких законів країни щодо
вдосконалення організаційно-правових основ запобігання, протидії, припинення корупції
і організованої злочинності та виконання комітетами Верховної Ради України
контрольних функцій»;
- від 05.11.2009 № 1704-VI «Про будівельні норми»;
- від 17.11.2009 № 1565-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо
впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони
спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок
і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами»;
- від 15.12.2009 № 1759- VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо
спрощення умов ведення бізнесу в Україні»;
- від 17.12.2009 № 1778- VI «Про внесення змін до Закону України «Про безпечність та
якість харчових продуктів» щодо інформування громадян про наявність у харчових
продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО)»;
- від 17.12.2009 № 1779- VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо надання інформації про вміст у продукції генетично модифікованих компонентів»;
- від 23.12.2009 № 1787- VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо
запобігання та протидії корупції»;

2. Постанови Верховної Ради України:
- вiд 17.02.2009 № 966-VI «Про проведення парламентських слухань на тему: «Шляхи
реформування охорони здоров'я та медичне страхування в Україні»;
- вiд 06.04.2009 № 1240-VI «Про Рекомендації парламентських слухань на тему:
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«Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства і харчової
промисловості України»;
- вiд 20.05.2009 № 1362-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України про
мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення
в містах та інших населених пунктах»;
- вiд 21.05.2009 № 1368-VI «Про Рекомендації парламентських слухань на тему:
«Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи»;
- вiд 21.05.2009 № 1400-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні»;
- вiд 22.05.2009 № 1410-VI «Про направлення на повторне друге читання проекту Закону
України про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та інших
законодавчих актів України»;
- вiд 02.06.2009 № 1419-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами»;
- вiд 02.06.2009 № 1420-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прибережних захисних смуг»;
- вiд 04.06.2009 № 1461-VI «Про прийняття за основу проекту Постанови Верховної Ради
України про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Шляхи реформування
охорони здоров'я та медичне страхування в Україні»;
- вiд 25.06.2009 № 1599-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення зміни до статті 18 Закону України «Про міський електричний транспорт»;
- вiд 25.06.2009 № 1600-VI «Про направлення на повторне перше читання проекту Закону
України про внесення змін до Закону України «Про планування і забудову територій»
(щодо об'єктів освітнього і культурного призначення)»;
- вiд 21.10.2009 № 1651-VI «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Шляхи
реформування охорони здоров'я та медичне страхування в Україні»;
- вiд 05.11.2009 № 1700-VI «Про ситуацію, що склалася у зв'язку з епідемією грипу та
пандемічного грипу А(Н1N1), та першочергові заходи протидії її поширенню»;

3. Укази Президента України:
- від 06.04.2009 № 220/2009 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 27 лютого 2009 року «Про біологічну безпеку України»;
- від 06.04.2009 № 221/2009 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 27 лютого 2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення
населення якісною питною водою в населених пунктах України»;
- від 12.05.2009 № 299/2009 «Про заходи щодо забезпечення надання інформації з
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питань соціально-економічної ситуації в Україні»;
- від 26.05.2009 № 363/2009 «Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2009 році»;
- від 10.06.2009 № 423/2009 «Про Комісію з біобезпеки та біологічного захисту при Раді
національної безпеки і оборони України»;
- від 18.06.2009 № 455/2009 «Про персональний склад Комісії з біобезпеки та біологічного
захисту при Раді національної безпеки і оборони України»;
- від 23.06.2009 № 478/2009 «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного
виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в
Україні»;
- від 28.09.2009 № 767/2009 «Про приєднання України до Європейської угоди про
найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення (УМВШ)»;
- від 31.10.2009 № 887/2009 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 30 жовтня 2009 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної
безпеки в умовах спалаху пандемічного грипу в Україні» ;
- від 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»;

4. Постанови Кабінету Міністрів України:
- від 14.01.2009 № 16 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і
водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю)»;
- від 21.01.2009 № 21 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю) щодо об’єктів культурної спадщини»;
- від 21.01.2009 № 25 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності в туристичній сфері та визначається
періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»;
- від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми
«Молодь України» на 2009-2015 роки»;
- від 18.02.2009 № 114 «Про затвердження Порядку державної реєстрації генетично
модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів,
косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх
використанням»;
- від 25.02.2009 № 156 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми
розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки»;
- від 02.04.2009 № 303 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
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від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і з організації діяльності з
проведення азартних ігор (крім лотерей) і визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю)»;
- від 02.04.2009 № 308 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення
державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій
системі»;
- від 28.04.2009 № 398 «Про внесення змін до Положення про Державну надзвичайну
протиепідемічну комісію при Кабінеті Міністрів України та її посадового складу»;
- від 28.04.2009 № 406 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у сфері сільськогосподарського насінництва
та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю)»;
- від 28.04.2009 № 413 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці
і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю)»;
- від 28.04.2009 № 422 «Про затвердження Типового положення про дитячий заклад
оздоровлення та відпочинку»;
- від 28.04.2009 № 423 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на транзитне
переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів»;
- від 28.04.2009 № 425 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку»;
- від 28.04.2009 № 426 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій»;
- від 13.05.2009 № 468 «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які
містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та
вводяться в обіг»;
- від 20.05.2009 № 477 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення
планових заходів з державного контролю за використанням та охороною земель»;
- від 21.05.2009 № 502 «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року»;
- від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності»;
- від 27.05.2009 № 513 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»;
- від 03.06.2009 № 540 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення
планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері
загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
- від 03.06.2009 № 547 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення
планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері
загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою
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втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням»;
- від 03.06.2009 № 548 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності в галузі морського і річкового транспорту та
визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю)»;
- від 10.06.2009 № 606 «Про затвердження складу колегії державної
санітарно-епідеміологічної служби України»;
- від 24.06.2009 № 620 «Про внесення змін до Положення про дитячий будинок сімейного
типу і Положення про прийомну сім’ю»;
- від 24.06.2009 № 621 «Про внесення змін до Положення про Національну раду з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і її складу»;
- від 24.06.2009 № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації
роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»;
- від 24.06.2009 № 632 «Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі на
період до 2012 року»;
- від 24.06.2009 № 633 «Про внесення змін до Плану використання радіочастотного
ресурсу України»;
- від 01.07.2009 № 656 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності, пов’язаної з формуванням ресурсів
сільськогосподарської продукції та визначенням її якості, та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»;
- від 01.07.2009 № 724 «Деякі питання надання державних платних (адміністративних)
послуг, видачі документів дозвільного характеру»;
- від 17.07.2009 № 739 «Про внесення зміни до пункту 42 Порядку розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»;
- від 29.07.2009 № 868 «Деякі питання організації діяльності продовольчих,
непродовольчих та змішаних ринків»;
- від 26.08.2009 № 910 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років
посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби України»;
- від 03.09.2009 № 939 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері квітково-декоративного
насінництва та розсадництва»;
- від 03.09.2009 № 940 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року»;
- від 16.09.2009 № 1034 «Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів
державного бюджету, отриманих від продажу одиниць (частин) установленої кількості
викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату»;
- від 16.09.2009 № 1036 «Про затвердження плану заходів щодо підготовки і реалізації у
закладах освіти та охорони здоров’я проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій,
що спрямовані на зменшення обсягу викидів парникових газів»;
- від 30.09.2009 № 1033 «Про внесення змін до Положення про загальноосвітній
навчальний заклад»;
- від 05.10.2009 № 1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів»;
- від 05.10.2009 № 1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня
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загальноосвітнього навчального закладу»;
- від 07.10.2009 № 1048 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених
пунктів, галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів та визначається
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»;
- від 14.10.2009 № 1126 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю)»;
- від 14.10.2009 № 1134 «Про виділення коштів для проведення першочергових робіт з
будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м.
Одесі»;
- від 14.10.2009 № 1138 «Про виділення коштів Стабілізаційного фонду для будівництва
обласного центру радіаційного захисту населення в м. Луцьку»;
- від 21.10.2009 № 1109 «Про доповнення Порядку розподілу суб’єктів господарювання за
ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення,
навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки»;
- від 21.10.2009 № 1117 «Про утворення Урядової комісії з питань забезпечення
обороноздатності та національної безпеки України»;
- від 21.10.2009 № 1132 «Питання здійснення невідкладних заходів щодо запобігання
виникненню надзвичайної ситуації на території полігону твердих побутових відходів у
районі смт. Гаспра (Автономна Республіка Крим)»;
- від 21.10.2009 № 1157 «Про спрямування коштів Стабілізаційного фонду на підготовку
об’єктів інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу»;
- від 30.10.2009 № 1147 «Про фінансування невідкладних заходів, спрямованих на
запобігання поширенню інфекційних захворювань серед населення»;
- від 30.10.2009 № 1152 «Про запобігання поширенню грипу типу
А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення»;
- від 02.11.2009 № 1158 «Про використання марлі медичної, відпущеної з мобілізаційного
резерву у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання поширенню грипу
типу А/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення»;
- від 08.12.2009 № 1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного
обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;
- від 08.12.2009 № 1336 «Про затвердження Порядку інформування гроиадськості про
результати роботи у сфері протидії корупції»;
- від 08.12.2009 № 1338 «Про заходи щодо посилення протидії корупції»;
- від 08.12.2009 № 1419 «Питання інформування про результати роботи у сфері
запобігання та протидії корупції»;
- від 08.12.2009 № 1422 «Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої
влади»;
- від 23.12.2009 № 1407 «Про внесення змін до Положення про Раду з питань
реформування системи охорони здоров’я»;
- від 29.12.2009 № 1424 «Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих
сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі і внесення змін до Порядку прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»;
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5. Розпорядження Кабінету Міністрів України:
- від 10.06.2009 № 632-р «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про Основні
засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого
характеру»»;
- від 17.07.2009 № 843-р «Питання затвердження Державного соціального стандарту
оздоровлення та відпочинку дітей»;
- від 12.09.2009 № 1088-р «Про схвалення проекту Державної програми економічного і
соціального розвитку України на 2010 рік»;
- від 05.10.2009 № 1260-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми
розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року»;
- від 05.10.2009 № 1271-р «Про обов’язкову сертифікацію продукції шкільного
асортименту»;
- від 07.10.2009 № 1264-р «Про затвердження переліку об’єктів будівництва,
реконструкції та ремонту автомобільних доріг комунальної власності у містах проведення
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що фінансуються у 2009 році
за рахунок коштів Стабілізаційного фонду»;
- від 21.10.2009 № 1263-р «Про затвердження плану заходів з виконання у 2010 році
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини» на період до 2016 року»;
- від 29.10.2009 № 1285-р «Про додаткові заходи з протидії туберкульозу»;
- від 30.10.2009 № 1294-р «Про гуманітарну допомогу та добровільні пожертвування, що
надходять для запобігання поширенню грипу типу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих
респіраторних захворювань»;
- від 30.10.2009 № 1295-р «Про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного
резерву у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання поширенню грипу
типу А/H1N1/Каліфорнія/04/09 та гострих респіраторних захворювань»;
- від 04.11.2009 № 1320-р «Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення
рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010-2015 роки»;
- від 18.11.2009 № 1387-р «Про додаткові протиепідемічні заходи»;
- від 02.12.2009 № 1512-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 15 лютого 2008р. № 292»;
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6. Накази Міністерства охорони здоров’я України:
- від 30.01.2009 № 47 «Про розподіл мікроавторефрижераторів для забезпечення умов
«холодового ланцюга»;
- від 30.01.2009 № 48 «Про проведення моніторингу якості первинної медико-санітарної
допомоги»;
- від 05.02.2009 № 70 Щодо проведення розширеного засідання Колегії МОЗ України та
Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України з питань впровадження
державної політики протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу»;
- від 09.02.2009 № 76 «Про розподіл посібників з профілактики ВІЛ/СНІДу»;
- від 12.02.2009 № 28/82 «Про затвердження Положення про взаємодію між
Держатомрегулювання та МОЗ з питань державного регулювання радіаційної безпеки»;
- від 13.02.2009 № 91 «Про створення міжвідомчої робочої групи з питань протидії
мультирезистентному туберкульозу»;
- від 18.02.2009 № 98/195 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2009
рік»;
- від 19.02.2009 № 103 «Про створення міжвідомчої робочої групи з підготовки
нормативно – правових актів щодо заходів та умов знезараження згідно з санітарними
нормами та правилами»;
- від 19.02.2009 № 105 «Про затвердження Плану роботи Міністерства охорони здоров’я
України на 2009 рік»;
- від 04.03.2009 № 136/364 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2009
рік»;
- від 05.03.2009 № 140 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на реалізацію
Програми діяльності КМУ «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та
поступальний розвиток»;
- від 10.03.2009 № 144 «Про скасування наказу МОЗ України від 10.11.2008р. №647 «Про
затвердження Інструкції про порядок контролю організації та якості експертизи
тимчасової непрацездатності в закладах охорони здоров’я»;
- від 10.03.2009 № 145 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства охорони
здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік»;
- від 12.03.2009 № 148/398 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2009
рік»;
- від 12.03.2009 № 149 «Про затвердження Плану заходів МОЗ з реалізації Концепції
державної системи професійної орієнтації населення на період до 2011 року»;
- від 12.03.2009 № 149/397 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2009
рік»;
- від 12.03.2009 № 150 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства охорони
здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік»;
- від 12.03.2009 № 160 «Про заходи у сфері імунопрофілактики населення»;
- від 24.03.2009 № 178 «Про затвердження плану заходів на виконання рішення Колегії
МОЗ від 19.02.09 «Про ефективність впровадження державної політики протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу»;
- від 25.03.2009 № 86-O «Про затвердження плану заходів МОЗ України, спрямованих на
запобігання корупційним і злочинним проявам на 2009 рік»;
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- від 27.03.2009 № 190/476 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2009
рік»;
- від 27.03.2009 № 265/211/191/210/14/147/326 «Про затвердження Переліку товарів, які
підлягають обов’язковому санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному,
екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей у пунктах»;
- від 27.03.2009 № 195 «Про створення робочої групи для забезпечення підготовки до
укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, виконання Загальнодержавної
програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»;
- від 31.03.2009 № 198 «Про введення в дію Номенклатури справ МОЗ України на 2009
рік»;
- від 01.04.2009 № 203 «Про проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони
праці»;
- від 02.04.2009 № 212 «Про подальші заходи щодо забезпечення реалізації проекту
Агентства США з Міжнародного розвитку (USAID) «Здоров’я матері та дитини» »;
- від 03.04.2009 № 214 «Про затвердження Типового положення про центр моніторингу
та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу»;
- від 03.04.2009 № 215/510 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2009
рік»;
- від 08.04.2009 № 226 «Про скасування наказу МОЗ України від 29.12.2008 №788 «Про
затвердження форм звітності з інфекційних і паразитарних захворювань, щеплень проти
окремих інфекційних хвороб та інструкцій щодо їхнього заповнення» »;
- від 08.04.2009 № 231 «Про затвердження методичних рекомендацій «Визначення
віруліцидної дії дезінфікуючих засобів»;
- від 09.04.2009 № 236 «Про створення Українського центру моніторингу та оцінки
виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу при Українському центрі
профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров’я України»;
- від 16.04.2009 № 257 «Про провадження в життя рішення колегії МОЗ України від 27
березня 2009 року «Про підсумки роботи галузі охорони здоров’я України у 2008 році та
шляхи виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України»;
- від 28.04.2009 № 279/303 «Про затвердження заходів щодо боротьби з свинячим грипом
та захисту населення і тваринництва від цієї інфекції»;
- від 05.05.2009 № 301 «Про розподіл комплектів обладнання для проведення досліджень
методом ПЛР та ІФА для вірусологічних лабораторій»;
- від 05.05.2009 № 303 «Про проведення атестації лікарів (провізорів) – інтернів на
визначення знань та практичних навиків у 2009/2010 навчальному році»;
- від 05.05.2009 № 304 Про затвердження плану реалізації заходів щодо недопущення
проникнення на територію України вірусу свинячого грипу»;
- від 06.05.2009 № 308 «Про затвердження заходів МОЗ щодо виконання Указу
Президента України від 6 квітня 2009 року № 220 «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони від 27 лютого 2009 року «Про біологічну безпеку України» »;
- від 08.05.2009 № 163-Адм «Про створення науково-консультативної групи з
опрацювання питань запобігання поширенню вірусу грипу А/Н1N1 при Міністрові охорони
здоров’я України»;
- від 13.05.2009 № 324 «Про затвердження методичних рекомендацій «Вивчення, оцінка і
зменшення ризику інгаляційного і перкутанного впливу пестицидів на осіб, які працюють
з ними або можуть зазнавати впливу під час і після хімічного захисту рослин, та інших
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об’єктів»»;
- від 13.05.2009 № 325 «Про підготовку та проведення навчальних тренінгів з розділів
«Епідеміологія, мікробіологія та клінічне розпізнання особливо небезпечних інфекцій» »;
- від 20.05.2009 № 337/42 «Про забезпечення функціонування Центральної
Референс-лабораторії МОЗ та лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики
туберкульозу»;
- від 22.05.2009 № 348 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації у 2009 році
Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства»;
- від 22.05.2009 № 358 «Про створення Громадської ради при Міністерстві охорони
здоров’я України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних
організацій»;
- від 22.05.2009 № 361 «Про розміщення на веб-сайті МОЗ України нормативно-правових
актів та міжнародних договорів»;
- від 28.05.2009 № 367 «Щодо проведення в життя рішення розширеної колегії державної
санітарно-епідеміологічної служби України від 29 квітня 2009 року»;
- від 01.06.2009 № 377 «Про делегування повноважень затвердження висновків
державної санітарно-епідеміологічної експертизи»;
- від 02.06.2009 № 378 «Про затвердження форм звітності з інфекційних і паразитарних
захворювань, щеплень проти окремих інфекційних хвороб та інструкцій щодо їх
заповнення»;
- від 02.06.2009 № 381/729 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2009
рік»;
- від 02.06.2009 № 382 «Про затвердження Тимчасових стандартів надання медичної
допомоги підліткам та молоді»;
- від 02.06.2009 № 383 «Про удосконалення організації надання медичної допомоги
підліткам та молоді»;
- від 05.06.2009 № 410 «Про реалізацію Плану заходів щодо виконання у 2009 році
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу»;
- від 05.06.2009 № 411 «Про внесення змін до наказів МОЗУ від 16.01.08 № 13, від
07.07.08 № 366 від 10.01.08 № 3, від 10.01.08 № 4, від 16.01.08 № 14, від 05.05.08 № 234
та визнання таким, що втратив чинність, наказу МОЗ України від 07.04.08 № 184»;
- від 10.06.2009 № 421/45 «Про підвищення рівня функціонування ДУ «Український центр
грипу та гострих респіраторних інфекцій» Міністерства охорони здоров’я України»;
- від 11.06.2009 № 422 «Про підвищення рівня функціонування ДУ «Український центр
грипу та гострих респіраторних інфекцій Міністерства охорони здоров’я України»;
- від 15.06.2009 № 424 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 09.02.2009 № 76 «Про
розподіл посібників з профілактики ВІЛ/СНІДу, закуплених за компонентом «ВІЛ/СНІД»;
- від 17.06.2009 № 430 «Про закупівлю товарів з метою недопущення занесення та
поширення на територію України грипу А/H1 N1/»;
- від 19.06.2009 № 438 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 08.04.2009 № 222»;
- від 19.06.2009 № 439 «Про заходи з додаткової імунізації населення на 2009 рік»;
- від 25.06.2009 № 452 «Про затвердження Плану заходів з виконання
Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»;
- від 10.07.2009 № 498 «Про розміщення ДУ «Український центр грипу та гострих
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респіраторних інфекцій» Міністерства охорони здоров’я України»»;
- від 14.07.2009 № 505/55 «Про організацію проведення лабораторних досліджень на
грип»;
- від 14.07.2009 № 509 «Про затвердження Cтратегії удосконалення системи
консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, стандартизованої лабораторної
діагностики на 2009 – 2013 роки та плану її реалізації»;
- від 20.07.2009 № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за
фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»;
- від 20.07.2009 № 521 «Про вдосконалення координації діяльності у сфері зовнішніх
зносин МОЗ України, урядових органів державного управління у складі МОЗ України та
підпорядкованих МОЗ України підприємств, установ і організацій»;
- від 20.07.2009 № 525 «Про затвердження Змін до Порядку проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи»;
- від 30.07.2009 № 560 «Про додаткові заходи щодо підвищення рівня інформаційного
забезпечення ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру»;
- від 05.08.2009 № 576 «Про затвердження методичних рекомендацій
«Санітарно-гігієнічні вимоги щодо використання систем променевого опалення в
виробничих приміщеннях»;
- від 12.08.2009 № 590 «Про затвердження методичних рекомендацій «Принципи
діагностики та лікування хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання»;
- від 13.08.2009 № 596 «Про деякі питання підготовки забезпечення проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;
- від 17.08.2009 № 603 «Про розширення доступу населення до профілактики
ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
в Україні в другому півріччі 2009 року»;
- від 17.08.2009 № 604 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства охорони
здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік»;
- від 25.08.2009 № 630 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства охорони
здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік»;
- від 03.09.2009 № 660 «Про затвердження «Концепції забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення в приймаючих містах під час проведення
чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;
- від 11.09.2009 № 671 «Про створення Групи технічного супроводу з питань реалізації,
моніторингу та оцінки виконання заходів Державної програми «Репродуктивне здоров’я
нації» на період до 2015 року»;
- від 16.09.2009 № 673 «Про затвердження переліків центрів профілактики і боротьби зі
СНІДом для проведення лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією і
антиретровірусною терапією та проведення підтверджуючих досліджень в Україні»;
- від 21.09.2009 № 682 Про підготовку Плану основних організаційних і
санітарно-протиепідемічних заходів закладів державної санітарно-епідеміологічної
служби України на 2010 рік»;
- від 28.09.2009 № 692 «Про затвердження методичних рекомендацій з методів
досліджень біологічної дії природних лікувальних ресурсів та преформованих
лікувальних засобів»;
- від 08.10.2009 № 729 «Про передачу ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з
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ВІЛ/СНІД» гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів та виробів медичного
призначення» ;
- від 08.10.2009 № 731 «Про подання установами і закладами охорони здоров’я України
статистичних звітів за 2009 рік» ;
- від 21.10.2009 № 755 «Про вдосконалення системи санітарно-гігієнічного навчання» ;
- від 23.10.2009 № 767 «Про визначення координуючого та відповідальних закладів
державної санітарно-епідеміологічної служби під час проведення чемпіонату Європи
2012 року з футболу»;
- від 26.10.2009 № 775 «Про затвердження форм первинної облікової документації та
інструкцій щодо їхнього заповнення» ;
- від 28.10.2009 № 280-o «Про створення оперативного штабу МОЗ України з реагування
на ситуацію з розповсюдження грипу та гострих респіраторних захворювань в Україні» ;
- від 03.11.2009 № 785 «Про затвердження обов’язкового мінімального асортименту
лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптек та аптечних пунктів на
період епідемії грипу A/Н1N1/» ;
- від 30.10.2009 № 786 «Про затвердження Порядку забезпечення населення
необхідними лікарськими засобами для лікування вірусної інфекції грипу A/Н1N1/» ;
- від 30.10.2009 № 787 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичних
імунобіологічних препаратів» ;
- від 30.10.2009 № 788 «Про затвердження Переліку лікарських засобів і виробів
медичного призначення для індивідуального захисного комплекту медичних працівників,
які безпосередньо контактують з хворими на вірусну інфекцію грипу A/Н1N1/» ;
- від 31.10.2009 № 792 «Про затвердження Уніфікованої форми для збору клінічних
даних та Тимчасового алгоритму поводження з тілами осіб, померлих від гострої
респіраторної вірусної інфекції» ;
- від 02.11.2009 № 794 «Про запобігання поширенню ГРВІ, в тому числі грипу А/H1N1» ;
- від 02.11.2009 № 795 «Про Порядок взаємодії лікувально-профілактичних закладів в
умовах підвищеної захворюваності населення України на гострі респіраторні інфекції та
пандемічний грип, викликаний вірусом (А Н1/N1 Каліфорнія)» ;
- від 04.11.2009 № 803 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства охорони
здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік» ;
- від 04.11.2009 № 804 «Про організацію роботи санаторіїв МОЗ в умовах підвищеної
захворюваності населення України на гострі респіраторні інфекції, грип, у т. ч. грип А
Н1/N1 Каліфорнія/04/09» ;
- від 05.11.2009 № 808 «Про розподіл медичного обладнання для забезпечення надання
медичних послуг у містах проведення Євро 2012, закупленого у централізованому
порядку за кошти Державного бюджету України на 2009 рік» ;
- від 05.11.2009 № 806 «Про затвердження Порядку розподілу марлевих респіраторних
масок» ;
- від 06.11.2009 № 812 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичних виробів»;
- від 07.11.2009 № 813 «Про затвердження Алгоритму надання медичної допомоги
хворим на пандемічний грип, викликаний вірусом (А H1/N1 Каліфорнія)» ;
- - від 07.11.2009 № 814 «Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та
лікування у дітей пандемічного грипу, спричиненого вірусом (А H1/N1 Каліфорнія)» ;
- - від 07.11.2009 № 815 «Про встановлення лікарського засобу озельтамивір (таміфлю
тощо) на предметно-кількісний облік у закладах охорони здоров’я на період епідемії
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грипу A/Н1N1/» ;
- від 24.11.2009 № 851 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
18.11.2009 № 1387 «Про додаткові протиепідемічні заходи»;
- від 24.11.2009 № 858 «Про затвердження плану заходів з виконання Державної
цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я
населення на період до 2012 року»;
- від 02.12.2009 № 863, 1071 «Про заходи для забезпечення функціонування в
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах медичних пунктів з метою здійснення
належного контролю за станом здоров’я учнів та студентів в період загострення
епідемічної ситуації в Україні»;
- від 03.12.2009 № 871 «Про заходи МОЗ за результатами перевірки Міністерством
юстиції України стану організації правової роботи у Міністерстві охорони здоров’я»;
- від 04.12.2009 № 922 «Про організацію вірусологічних досліджень на грип та гострі
респіраторні вірусні інфекції в Україні в період пандемії»;
- від 07.12.2009 № 926 «Про затвердження плану заходів з проведення вакцинації
населення проти сезонного та пандемічного грипу»;
- від 10.12.2009 № 903 «Про впровадження програмного забезпечення для обробки фрм
звітності з інфекційних та паразитарних захворювань»;
- від 10.12.2009 № 934 «Про затвердження Плану діяльності Міністерства охорони
здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;
- від 22.12.2009 № 979 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту у
галузі охорони здоров’я на 2010 рік»;
- від 24.12.2009 № 994 «Про заходи щодо усунення порушень, виявлених за результатами
перевірки, проведеної Рахунковою палатою України».

7. Постанови головного державного санітарного лікаря України:
- від 12.01.2009 № 1, від 20.07.2009 № 17 «Про затвердження значень гігієнічних
нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони»;
- від 12.01.2009 № 2 «Про заборону ввезення, реалізації, обігу та використання
продукції»;
- від 02.03.2009 № 4, від 13.03.2009 № 7, від 27.07.2009 № 19, від 26.11.2009 № 33, від
21.12.2009 № 35 «Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів
пестицидів»;
- від 02.03.2009 № 5 «Про затвердження значень гігієнічних нормативів біопрепаратів у
повітрі робочої зони»;
- від 02.03.2009 № 6 «Про погодження методу визначення продуцента біопрепарату в
повітрі робочої зони»;
- від 02.04.2009 № 8 «Про посилення заходів щодо профілактики пташиного грипу»;
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- від 03.04.2009 № 9 «Про погодження методики виконання вимірювань хімічної речовини
в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі»;
- від 08.04.2009 № 11, від 19.05.2009 № 13 «Про погодження методик виконання
вимірювань хімічних речовин у повітрі робочої зони»;
- від 05.05.2009 № 12 «Про впровадження додаткових протиепідемічних заходів щодо
запобігання виникнення серед населення захворювання на грип А (H1N1)»;
- від 01.07.2009 № 14, від 11.12.2009 № 34 «Про затвердження значень гігієнічних
нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»;
- від 06.07.2009 № 15 «Про посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду
за дотриманням санітарного законодавства в дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку»;
- від 17.07.2009 № 16 «Про посилення медико-санітарного забезпечення відпочинку та
оздоровлення дітей»;
- від 27.07.2009 № 18, від 26.10.2009 № 26 «Про затвердження значення гігієнічного
нормативу хімічної речовини в атмосферному повітрі населених місць»;
- від 29.07.2009 № 20 «Про підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до нового
2009-2010 навчального року»;
- від 15.09.2009 № 21 «Про посилення державного нагляду за потужностями (об`єктами)
з виробництва та обігу харчових продуктів»;
- від 15.09.2009 № 22 «Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ в
епідсезон 2009-2010рр. попередження заносу та розповсюдження пташиного A(H5N1) та
пандемічного A(H1N1) грипу в Україні»;
- від 23.10.2009 № 23 «Про посилення заходів щодо попередження виникнення серед
населення отруєнь грибами»;
- від 26.10.2009 № 24 «Про затвердження значень гігієнічного нормативу вмісту харчової
добавки сорбітанмоностеарат (Е491)»;
- від 26.10.2009 № 25 «Про затвердження значень гігієнічного нормативу вмісту харчових
добавок кроскарамелози (Е468) та полідекстрози AiN( E1200)»;
- від 11.11.2009 № 27 «Про заходи щодо вакцинації населення проти грипу, в т.ч.
епідемічного грипу».
- від 18.11.2009 № 28 «Про посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду
за дотриманням санітарного законодавства в навчальних закладах»;
- від 24.11.2009 №30 "Про погодження методичних вказівок з визначення біопрепарату в
повітрі робочої зони";
- від 25.11.2009 № 31 "Про затвердження значення гігієнічного нормативу біопрепарату в
повітрі робочої зони";
- від 25.11.2009 № 32 " Про затвердження значення гігієнічного нормативу вмісту
харчової добавки фумарової кислоти (Е 297)";
- від 24.12.2009 № 36 " Про затвердження Прядку видачі Сертифікату Здоров'я на
імпортовану до Європейського Співтовариства соняшникову олію, що виробляється або
відправляється із України";
- від 24.12.2009 № 37 "Про реалізацію статей 6, 44 та 46 Закону України "Про безпечність
та якість харчових продуктів";
- від 28.12.2009 № 38 "Про посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду
на потерпілих від паводку територіях Закарпатської області".
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