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РЕГЛАМЕНТ

роботи lcoMicii для проведення державноi санi,гарrlо-

епiдемiолоl,iчноi експертизи в особливо ск.падних виIIадках

шри XapKiBcbKoMy нацiональному медичному унiвеlэситетi
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1. зАгАльнI положЕння
1.1 Комiсiя для проведення державноТ санiтарно-епiдемiологiчноi

експертизи в особливо складних випадках при XapKiBcbKoMy нацiональному

медичному унiверситетi (далi - комiсiя) утворена на пiдставi розпорядження

Головного державного санiтарного лiкаря УкраТни вiд 17.09.2021 J\b 30.

|,2 У своТй дiяльнос,гi комiсiя керуеться Конституцiею i законами

УкраТни, актами Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни,

нормативно-правовими актами МОЗ i Щержпродспоживслужби Украiни,

iншими чинними нормативно-правовими документами, а також цим

регламентом.

ексllертизи пестицидiв, агрохiмiкатiв, дезiнфекцiйних засобiв.

1.4 /]о складу KoMicii, який затверджуе Головrrий державний санiтарний

лiкар Украiни, входять: голова, заступник, секретар, чJIени KoMiciT

працiвники Харкiвського нацiонального медичногс, унiверситеl]у, якi маю,гt,

вiлповiд(ллч квалiфiкаriirо та досвiт роботи у сферi держсанегтiдцrrагляду.

2 ПОРЯДОК РОБОТИ

2,1 Замоdт-lик подас заяву до KoMiciT на проведення експертизи, зразки та

супроводжувальнi документи за перелiком у вiдповiдностi до IIаказу МОЗ

Украiни вiд14.03.2006 J\Ъ l20 <Порядtlк проведення державноТ caHiTaplto-

епiдемiологiчноТ експертизи), дод. 2,З,4.

2.2 Члени KoMicii, вiдповiдно до фu*у, провOдять експертизу поданих

документiв, зрЕtзки передаються у вiдповiднi лабораторii дJIя виконання

лос"ltiджень, що шередбаченi нормативними документами. 11роведеlлi

дослiдження оформляються звiтом за результатами лабораторних дослiджень

та санiтарно-гiгiснiчrrоI оцiнки продукцii, що пiдписують виконавrii

експер,гизи.
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2.З Пр" оформленнi документiв для видачi Висновку державноТ

санiтарно-еrriдемiологiчноТ експертизи право пiдпису протоколiв та проектiв

Висновкiв нада€ться головi експертноТ KoMiciT або його заступнику.

2.4 Секретар KoMiciT за рiшенням голови або його заступника забезпечуе

скликання засiдань, складае протоколи, здiйснюе облiк i звiтнiсть про

проведену роботу, веде документацiю KoMiciT (в паперовому i електронному

видi), шо зберiгаеться протягом 5 poKiB, забезпечуе if збереження.

3 Функцd
3.1 Itомiсiя встановлюе критерiТ безпеки об'екту експер,гизи, caHiTapHo-

гiгiенiчнi нормативи та егliдемiологiчнi регламенти на продукцiю, сировину,

норматив}Iу та технологiчну документацiю.

З.2 Забезпечус проведення дослiджень в обсязi, що необхiдний для

шотреб /{ержавноi санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи.

3.3 Оформлюе i подае до ,Щержпродспоживслужби проекти Висновкiв

державноТ санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи, протоколи засiдання KoMiciТ

та iншi документи у вiдповiдностi iз Наказом МОЗ УкраIrrи вiдl4.03.2006 Ns

|20, п. 7.|1 кПорядок проведення державноТ санiтарно-епiдемiологiчноТ

експертизи) кур срською поштою.

З.4 Рiшення KoMicii приймасться бiльшiстю голосiв членiв KoMiciT,

прису"гнiх на засiданнi, оформляеться протоколом, який пiдгlисують голова, у

разi його вiдсутнсlстi заступник,члени KoMicii, секретар.

4. прАвА

!.тIя виконання покладених завдань комiсiя мае право:

4.1 Вимагати вiд Замовникiв державноi санiтарно-епiдемiолсlгiчноТ

експертизи надання зразкiв продукцiТ та сировини, документацiТ, що засвiдчус

сферу Тх використання, якiсний склад та паспорти безшеки на сировину,

техItологiчний опис.



4.2 Визначати строки,

епiдемiологiчноi експертизи, аJIе

достатнi для проведення caHiTapHo-

не бiльше 1 мiсяця.

централiзованим матерiально-технiчним4.з Користуватись

забезпеченням унiверситету, засобами зв'язку i комунiкацiй.

4,4 Rзасмодiяти з профiльними науково-дослiдними закладами з метою

пlдвищення квалiфiкацii.

4.5 Спiвгrрацювати з iншими експертними комiсiями та акредитованими

лабораторiями.

Голова KoMiciT дJIя проведення

санiтарно-епiдемi ологiчноТ е

в особливо складних вип

:]асJIужений дiя,-l науки i

л.м.н., професор

дерrкавноТ

М'ясословff;\ffi


