Інформація стосовно здійснення державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства закладів освіти у ході підготовки до нового
2018-2019 навчального року
Під наглядом Держпродспоживслужби знаходиться 12,1 тисячі
дошкільних, 16,1 тисячі загальноосвітніх навчальних закладів та 1,2 тисячі –
ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації. У порівнянні з минулим роком кількість
дошкільних навчальних закладів зменшилася на 318, загальноосвітніх на 327, а
кількість ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації збільшилася на 20.
За результатами перевірок та з метою приведення закладів освіти до
вимог санітарних правил і норм керівникам дошкільних навчальних закладів
перед початком навчального процесу направлено 8 тисяч пропозицій щодо
зміцнення матеріально-технічної бази (виконано 65%); 14 тисяч пропозицій до
загальноосвітніх навчальних закладів (виконано 63%) та 666 – до ПТНЗ, ССУЗ,
ВНЗ І-ІІ ст. акредитації (виконано 66%).
У погано пристосованих умовах знаходиться 115 дошкільних, 324
загальноосвітніх навчальних закладів та 4 установи професійної освіти.
Потребують проведення реконструкції та капітального ремонту 586 (4,8%)
дошкільних навчальних закладі, 1169 (7%) загальноосвітніх та 52 (4%) ПТНЗ,
ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації.
Проведено реконструкцію і капітальний ремонт у 1094 (9%) дошкільних,
2028 (12%) загальноосвітніх навчальних закладах та 35 (2,7%) ПТНЗ, ССУЗ,
ВНЗ І-ІІ ст. акредитації.
Однією з актуальних проблем залишається питання щодо забезпечення
навчальних закладів питною водою гарантованої якості. Відсутні
централізовані або локальні мережі водопостачання (працюють на колодязній
воді) у 1434 (12%) дошкільних, 2580 (16%) загальноосвітніх закладах та 8
(0,6%) ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації. Крім того, у зв'язку з відсутністю
джерел централізованого чи локального водопостачання у населених пунктах
або невідповідністю води нормативам в локальних джерелах є навчальні
заклади, які користуються для загальних потреб привозною водою: 370 (3,0%)
дошкільних навчальних закладів, 504 (3,0%) загальноосвітніх навчальних
закладів та 3 (0,2%) ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації. Значна кількість
таких закладів у Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській,
Рівненській та Харківській областях.
З метою забезпечення дітей питною водою гарантованої якості на
водопровідних мережах були встановлені індивідуальні водоочисні пристрої
(фільтри): у 2738 (23%) дошкільних, 3457 (21%) загальноосвітніх навчальних
закладах та 96 (8%) ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації.
У ході підготовки до нового навчального року досліджено 12,2 тисячі
проб води за бактеріологічними показниками та 11,3 тисячі проб за санітарнохімічними показниками. Питома вага нестандартних проб за бактеріологічними
показниками склала 6%, за санітарно-хімічними –13%.
Залишається негативною тенденція щодо збільшення закладів освіти,
особливо у сільській місцевості, з відсутністю їх підключення до локального
або центрального каналізування. У зв`язку з виходом з ладу старих систем
каналізування або відсутністю каналізації у населених пунктах сільської

місцевості у навчальних закладах це питання вирішується шляхом
каналізування на вигріб.
Всього таких закладів: 5,4 тисячі (47%) дошкільних, 8,3 тисяч (52%)
загальноосвітніх навчальних закладів та 152 (12%) ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст.
акредитації. Не каналізованими взагалі залишаються 33 дошкільних, 279
загальноосвітніх навчальних закладів та 1 ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації
(у Житомирській області – 106 шкіл, Рівненській – 69, не каналізованих
дитячих садочків у Хмельницькій області – 14).
Потребують облаштування внутрішніх санітарно-гігієнічних приміщень
327 дошкільних навчальних закладів, 1124 загальноосвітніх навчальних
закладів та 45 ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації, зокрема у Житомиській
області – 33 дитячих навчальних закладів та 153 шкіл, Закарпатській – 16 та 154
та Рівненській – 3 та 150 відповідно, Вінницькій 33 дитячих садочки.
Залишаються під наглядом навчальні заклади, що працюють взимку на
пічному опаленні, з них 600 (5%) дошкільних навчальних заклади та 1098 (7%)
загальноосвітніх навчальних закладів.
Не мають власних харчоблоків: 283 дошкільних навчальних закладів, 976
загальноосвітніх шкіл, 171 вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації та
професійно-технічних навчальних закладів. На даний час забезпечуються лише
буфетною продукцією 8 закладів дошкільної освіти, 510 (3,2%) шкіл та 154
(12%) ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації.
Не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам по набору та площі
приміщень: 3,9% (478) дошкільних навчальних закладів; 5 % (816) харчоблоків
загальноосвітніх навчальних закладів; 1,6% (20) харчоблоків вищих навчальних
закладах І-ІІ рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів.
Відсутня холодна проточна вода: 0,4% (46) харчоблоків дошкільних
навчальних закладів; 0,3% (55) харчоблоків загальноосвітніх шкіл;
Відсутня гаряча проточна вода: 0,5% (68) харчоблоків дошкільних
навчальних закладів; 0,6% (103) їдалень шкіл; 0,3% (3) харчоблоків вищих
навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації та професійно-технічних навчальних
закладів.
Не забезпечені достатньою кількістю холодильного обладнання 295
шкіл та 128 дошкільних навчальних закладів. Переважна більшість
холодильного обладнання експлуатується більше 30 років (особливо
низькотемпературне).
Результати аналізу санітарно-епідемічної ситуації свідчать про наявність
умов, що ствоюють загрозу та підтверджуються великою кількістю спалахів
гострих кишкових інфекцій в закладах освіти.
За 8 місяців поточного року зареєстровано 55 спалахів гострих кишкових
інфекцій у закладах освіти. Спалахи виникли у 35 дошкільних навчальних
закладах, 18 - загальноосвітніх, по одному у закладі інтернатного типу та
вищому навчальному закладі І-ІІ рівня акредитації. Всього постраждало 394
особи, у тому числі 340 дітей, з них у дошкільних навчальних закладах – 208,
школах –116, інтернатних – 11, вищих навчальних закладах І-ІІ рівня
акредитації – 5.
У ході підготовки до нового навчального року посадовими особами
територіальних органів Держпродспоживслужби взято участь у проведенні

22,3 тис. обстежень дотримання вимог санітарного законодавства у закладах
освіти.
Порушення вимог санітарного законодавства встановлено майже у
кожному третьому закладі (32%). Найвищий відсоток порушень виявлено у
Херсонській – 63%, Хмельницькій – 51%, та Харківській – 43% областях.
Порушення, встановлені під час обстежень закладів, стосувалися
невідповідності питної води вимогам санітарних норм та правил за санітарнохімічними та бактеріологічними показниками, відсутності угод на проведення
дезінфекції, дезінсекції та дератизації, не завершення ремонтних робіт,
несвоєчасного проходження періодичних профілактичних медичних оглядів
працівників. Також виявлено 323 порушення під час погодження
Держпродспоживслужбою режимів навчання і виховання та 993 порушення під
час погодження двотижневого меню.
Держпродспоживслужбою вжито відповідних заходів реагування,
поінформовано органи місцевої влади та місцевого самоврядування,
посадовими особами Держпродспоживслужби з метою приведення закладів до
відповідних вимог надано керівникам закладів 804 приписи (розпорядження).
З метою підвищення санітарно-освітніх знань персоналу навчальних
закладів було прочитано 676 лекцій, проведено 20501 бесіду, підготовлено 153
статті до преси, 28 виступи по радіо та 17 по телебаченню. Спільно з
управліннями охорони здоров'я, освіти і науки облдержадміністрацій з метою
збереження здоров'я та формування здорового способу життя серед дітей
проведено 842 наради, 319 семінарів та 111 колегій.

