
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

18 сесія 8 скликання 
  

14 вересня 2021 року                                                                                   № 729 
 

Про програму фінансової підтримки   
Новоград-Волинської міжрайонної  
державної лабораторії Державної  
служби України з питань  
безпечності харчових продуктів та  
захисту споживачів на 2021 рік   

  
          З  метою належного виконання  підвищення ефективності 
роботи Новоград-Волинської міжрайонної державної лабораторії 
Державної  
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» міська рада, вирішила:  
1. Затвердити Програму фінансової підтримки фінансової підтримки   
Новоград-Волинської міжрайонної державної лабораторії Державної 
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів  на 2021 рік (додається).  
2. Уповноважити Баранівського міського голову  МІГЕЙ О.Ю. , при 
необхідності вносити зміни до Програми фінансової підтримки   
Новоград-Волинської міжрайонної державної лабораторії Державної 
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів  на 2021 рік, з послідуючим затвердженням відповідого  
розпорядження на черговій сесії міської ради.   
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 
міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих органів ради – 
Нечипорука Д.В.  

  
  
  
  
Міський голова                                                            Олександр МІГЕЙ  

  



 

   
                                                                                                           Додаток   

до рішення міської ради 
18 сесії 8 скликання 

                                                                             від 14.09.2021 р. №729 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
фінансової підтримки  

Новоград – Волинської міжрайонної державної лабораторії Державної 
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів на 2021 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



І. ПАСПОРТ 
 

Програми фінансової підтримки  
Новоград-Волинської міжрайонної державної лабораторії Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів на 2021 рік 

 
Розробник Програми Новоград – Волинська 

міжрайонна державна лабораторія 
Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів 

Відповідальний виконавець          
програми 

 

Новоград – Волинська 
міжрайонна державна лабораторія 
Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів 

Учасник Програми Баранівська міська рада 
Дата, номер документа про 

затвердження Програми 
 

 
1. Мета  підвищення ефективності роботи працівників міжрайонної 
державної лабораторії для забезпечення надання якісних лабораторних 
послуг та виконання основних завдань Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на території 
Баранівської ТГ. 
2. Термін реалізації програми  -  2021-2024 рр. 
3. Загальний обсяг фінансування: 2021р.- 20000,00грн.,2022 -2024рр.-  по 
мірі можливості та потреби – кошти  Баранівської міської ради. 
4. Очікувані результати виконання  Програми забезпечення постійного 
дієвого контролю та відповідних заходів з недопущення виникнення на 
території Баранівської міської ради  збудників особливо небезпечних хвороб 
людей та тварин (в т.ч. харчових отруєнь людей).   
В разі виникнення небезпечних хвороб (харчових отруєнь) - забезпечення 
лабораторних досліджень для виявлення збудників хвороб чи харчових 
отруєнь для локалізації і ліквідації цих хвороб (харчових отруєнь).     
      

 
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 
Починаючи з 2015 року Урядом започатковано впровадження  ряду  реформ 

у різних сферах діяльності, у тому числі продовження процесу децентралізації 
повноважень.  

Перед працівниками міжрайонної державної лабораторії поставлено цілий 
ряд завдань щодо забезпечення постійного дієвого контролю з недопущення 
занесення на територію Новоград – Волинського  району (в т.ч. Баранівської 



міської ради) збудників особливо небезпечних хвороб тварин або харчових 
отруєнь людей.    
           В разі виникнення небезпечних хвороб або харчових отруєнь - 
забезпечення надійних та ефективних досліджень хвороб або харчових отруєнь. 

 

ІІІ. Мета Програми 

          Підвищення ефективності роботи працівників міжрайонної державної 
лабораторії для забезпечення надання якісних лабораторних послуг та виконання 
основних завдань Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів на території Новоград – Волинського  району (в 
т.ч. Баранівської міської ради). 

Поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, 
ефективної і стабільної системи міжрайонної державної лабораторії на території 
Новоград – Волинського  району (в т.ч. Баранівської міської ради) 
в умовах очікуваного скорочення чисельності працівників, фінансова 
зацікавленість у збереженні професіоналізму працівників, збереження 
висококваліфікованих кадрів та затрат на проведення акредитації (атестації). 

 

ІV. Відповідальні виконавці 

            Безпосереднім виконавцем та відповідальним за результати 
виконання Програми є Новоград – Волинська міжрайонна державна лабораторія 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів.  

 

V. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання 
бюджетних коштів та результативних показників 

Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи працівників 
міжрайонної державної лабораторії для забезпечення надання якісних 
лабораторних послуг та виконання основних завдань Новоград – Волинської 
міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Новоград – Волинського 
району (в т.ч. Баранівської міської ради):  

1) проведення повного комплексу лабораторних досліджень (випробувань) 
щодо діагностики хвороб тварин, безпечності та окремих показників харчових 
продуктів та інших об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного 
походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, 
біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води 
для тварин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий 
вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості 
насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень; 

2) профілактика і діагностика інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб 
тварин; 



3) забезпечення організації та проведення планових і непланових 
діагностичних досліджень; 

4) організація та проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи 
на агропродовольчих ринках та ярмарках; 

5) організація заходів щодо попередження розповсюдження заразних хвороб 
тварин через харчові продукти; 

VІ. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування, строки виконання завдань і заходів 

         Досягнення поставлених завдань можливе за наявності належного 
матеріально-технічного забезпечення. 

Видатки на фінансування міжрайонної державної лабораторії на 2019 в 
державному бюджеті затверджені у неповному обсязі. А саме передбачено тільки 
60% до потреби на виплату заробітної плати, інші виплати не передбачені. 

Реалізація програми передбачає забезпечення коштами Новоград – 
Волинську міжрайонну державну лабораторію Державної служби України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для проведення 
атестації (акредитації) і як наслідок розширення сфери лабораторних досліджень 
.  

Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів  
Баранівської міської ради в межах бюджетних призначень шляхом передачі 
субвенції в державний бюджет. 

Для виконання Програми в 2021р. необхідно 20000,00  гривень. 
Завдання та заходи Програми будуть реалізовані протягом 2021-2024 рр.  

VІІ. Координація та контроль за ходом виконанням Програми 

Виконання програми покладається на Новоград – Волинську міжрайонну 
державну лабораторію Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів. 

 Контроль за виконанням програми покладається на Баранівську міську 
раду. 
  



                                                                          Додаток №1 до Програми 
                                                       підтримки лабораторії   

                                                                 Державної служби України з   
                                                                 питань безпечності харчових  

                                                                           продуктів та захисту споживачів  
 
 
 

Орієнтовні обсяги  
фінансового забезпечення Програми підтримки  

Новоград – Волинської міжрайонної державної лабораторії Державної 
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів на 2021 рік 
 
                                                                                                               
                                                                           

№ 
п/п 

Перелік заходів програми Рік 
впровадження 

Обсяг фінансування 

1  2021р. В межах фінансових можливостей 
 Разом  В межах фінансових можливостей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


