
 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

від 4 вересня 2003 року N 414 

Про забезпечення контролю за застосуванням дезінфекційних засобів 

У зв'язку з встановленням фактів порушення вимог чинного законодавства в частині застосування в Україні 

дезінфекційних засобів, на підставі матеріалів робочої наради, що відбулася 07.07.2003 року в МОЗ України, з 

метою забезпечення контролю за застосуванням дезінфекційних засобів та усунення виявлених порушень наказую: 
1. Затвердити заходи по виконанню рішення робочої наради (додаються). 
2. Головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України, головним державним санітарним 

лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному, повітряному, залізничному 

транспорті, Міноборони, МВС, СБУ, Держкомкордону, Державного департаменту з питань виконання покарань, 

головному лікарю санітарно-епідеміологічної станції Державного управління справами: 
2.1. Забезпечити неухильне дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення санітарно-

епідеміологічного нагляду за використанням дезінфіекційних засобів. 
2.2. Посилити контроль за використанням дезінфекційних засобів та недопущенням до використання 

дезінфекційних засобів, що в установленому порядку не внесені до Облікового переліку дезінфекційних засобів в 

Україні, відповідно до наказу МОЗ України від 24.04.99 N 97 "Про затвердження Положення про порядок 

спеціалізованої оцінки (експертизи) та обліку дезінфекційних засобів в Україні та Положення про Обліковий перелік 

дезінфекційних засобів в Україні" та не пройшли гігієнічну регламентацію. 
2.3. Привести власні розпорядчі документи у відповідність з чинним законодавством і цим наказом. 
2.4. При затвердженні, погодженні розпорядчих документів санітарно-епідеміологічної служби, які стосуються 

застосування дезінфекційних засобів, обов'язковим вважати погодження їх у ДП "Науково-експертний центр з 

регламентації застосування та впровадження дезінфекційних засобів" МОЗ України. 
3. Заступнику Головного державного санітарного лікаря України, начальнику управління профілактики інфекційних 

захворювань Мухарській Л. М. та начальнику управління організації медичної допомоги дітям і матерям Моісеєнко 

Р. О. в місячний термін підготувати проект наказу МОЗ України про внесення змін до додатку 2 до наказу МОЗ 

України "Про удосконалення заходів щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в пологових будинках 

(акушерських стаціонарах)" від 10.02.2003 року N 59 з питань застосування дезінфекційних засобів. 

 

Перший заступник Міністра 
Головний державний санітарний 

лікар України  

  

  
О. В. Лапушенко  

 
Додаток 
до наказу МОЗ України 
від 4 вересня 2003 р. N 

414  

План 

заходів по виконанню рішення робочої наради від 07.07.2003 р. 

N 
п/п  Назва заходу  Виконавці  Терміни виконання  

N пункту 

протоколу 

робочої наради  

1.  Завершення розробки проекту тимчасових 

санітарних правил застосування дезінфекційних 

Мухарська Л. М., 

Сєльнікова О. П., 
серпень 2003 року  I  



засобів для здійснення заходів щодо запобігання 

та поширення SARS, його рецензування та 

затвердження.  

Проданчук М. Г., Сердюк 

А. М., Морозова Н. Г., 

Палій Г. К.  

2.  

Надання пропозицій щодо розподілу по 

адміністративним територіям дезінфекційних 

засобів, обладнання, засобів індивідуального 

захисту, закуплених за рахунок резервного фонду 

бюджету  

Некрасова Л. С., 

Мухарська Л. М.  

протягом місяця 

після укладання 

договору закупівлі  
III  

3.  

Розроблення і подання на затвердження 

Кабінетові Міністрів України в установленому 

порядку проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про Порядок державної реєстрації 

дезінфекційних засобів"  

Пенішкевич Я. І.  серпень 2003 року  II  

4.  

Забезпечення контролю за використанням 

закладами охорони здоров'я дезінфекційних 

засобів, внесених в установленому порядку до 

Облікового переліку дезінфекційних засобів в 

Україні, відповідно до наказу МОЗ України від 

24.04.99 N 97 "Про затвердження Положення про 

порядок спеціалізованої оцінки (експертизи) та 

обліку дезінфекційних засобів в Україні та 

Положення про Обліковий перелік дезінфекційних 

засобів в Україні"  

Міністр охорони здоров'я 

АР Крим, начальники 

управлінь охорони 

здоров'я обласних 

державних адміністрацій, 

м. Києва, м. Севастополя, 

головні державні санітарні 

лікарі областей, м. Києва, 

м. Севастополя, на 

залізничному, авіаційному, 

водному транспорті, 

Міністерства оборони 

України, Державної 

прикордонної служби, 

Департаменту виконання 

покарань  

постійно  X  

7.  

Забезпечення контролю за використанням 

суб'єктами господарювання дезінфекційних 

засобів, внесених в установленому порядку до 

Облікового переліку дезінфекційних засобів в 

Україні, відповідно до наказу МОЗ України від 

24.04.99 N 97 "Про затвердження Положення про 

порядок спеціалізованої оцінки (експертизи) та 

обліку дезінфекційних засобів в Україні та 

Положення про Обліковий перелік дезінфекційних 

засобів в Україні"  

Головні державні санітарні 

лікарі областей, м. Києва, 

м. Севастополя, на 

залізничному, авіаційному, 

водному транспорті, 

Міністерства оборони 

України, Держкомкордону, 

Департаменту виконання 

покарань  

постійно  X  

8.  
Утворення в Комітеті з гігієнічної регламентації 

небезпечних факторів МОЗ України комісії з 

гігієнічної регламентації дезінфекційних засобів  

Бережнов С. П. Горбань Л. 

М.  серпень 2003 року  IX  

 

Заступник Головного державного 
 санітарного лікаря України, 

 начальник управління 
 профілактики та захисту від 

 інфекційних хвороб  

  

  

  

  
Л. М. Мухарська  

 


