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РЕГJIАМЕНТ РОБОТИ
koMicii для проведення державноi санiтарно-епцемiологiчноi експертизп в особлпво

склlднпх випадках .rprn Д.р*авнiй ycTaцoBi <<Украiнськпй пауково-дослйний

iнстrrгут медпчпоi р""ОirrЙчii та курортологii MiHicTepcTBa охорони здоров'я
Украiни>

1. Загальнi положення
1.1. Комiсiя для проведеш{я державноi саrriтарно-епiдемiологiчноi експертизи в

особливо скJIадних 
"rrrrад^** 

при ,Щержавнiй ycTaHoBi <УкраrЪський науково-дослiдний

iнституГ медичпоi реабiлiтшriТ ia курЪртологii MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украни>

(далi - Комiсiя) утворена роrоор"j*Ё*"^п Головного державного саrriтарного пiкаря

i;краЪи вiд 17.09.i021 N9 З0 кПро угворенЕя комiсiй дJIя проведеЕIIя держазноi cmriTapHo-

епiдемiологiчноi експертизи в особливо скJIqдних випадка().

1.2. Реглаlrлент роботи koMicii для проведення державноi саrriтарно-епiдемiологiчноi

експертизи в особливо скJIqдних випадка)( при.Щержавнiй устшrовi <УкраЪський науково-

дослЙий iнстlтгуг l,л.д".оrоi реабiлiтшдii та курортологii MiHicTepcTBa охорони здоров'я

yKparH"n (даlri _ Реглап,rенi) Визначае порядок дiяrьностi KoMicii, спрямовшrоi на

визначенЕя BiдloBйHocTi об'ектiв державноi Ъаrriтарно-епiдемiологiчноi експертизи (далi

об'екти експертизи) вимогам сшriтарного зtlкоЕодавства Украrни, установлення

медичнЕ)( *р""ерй безпеки дш здоров'я .тподлни (показникiв та ix гранично допустимих

piBHiB, BMicry, концентршдii тощо) (дапi критерii безпеки), ryou використання,

,ua"о"у"*ня, зберiгшrй, виробницгва" траfiспортр€lння, утилiзачii, знищення,

iнформуваrrо.поЙ"ачiв тощо, визначенrх, цри поц)ебi, в етикетцi, iнструкцii, правила(,

реглtll\,rента( тощо (даlli - умови використаrrня),
t.з. РеглаlrлЁ", ро.роблено вiдповiдно до Заrсонiв Украни <Про забезпечення

саrriтарного та епiдемiчногЪ бпагопоrrуrч,я населення>>, <Про ocHoBHi принципи та вимоги

до беЪпечностi та якостi *up*o** продуктiв>, <<Про метрологiю та метропогiчну

дiяльнiсть>>, <Про технiчнi p.in*"rr"" Ъа оцiнку вiдповiдностi>>, наltазiв MiHicTepcTBa

Б*ороr" .доро";" Украrни вй 09.10.2000 }lb 247 кПро затвердження Тимчасового порядку

проведенЕя д.рrо*rоi сшriта|но-гiгiенiчноi експертизи> (зi змiнаrrли), вiд 09,02,2018 Ns 224

<про затвердження Перелiку ycTarroB та органiзаrriй, якi проводять роботи з гiгiенi,пrоi

р.*лп""rйii небезпJ.пrих фаr<торiв> та розпорядження Головного держазного

санiтарного лiкаря Украrни вiд 17.09.2021 Jф 30 кПро угворенЕя комiсiй дJIя проведеЕня

держЙноi сшiтарно-епйемiологiчноi експертизи в особливо скJIадних випадкд,(),

1.4. У РеглаrrленТi термiнИ i понятгя вживаються у TtlKoMy значеннi:

державна санiтарно_епiдемiологiчrrа експертиза (далi - експертиза) - це вид

професiйноi дiяrьностi koMiciТ, що поJIягас у комплексному вивченнi об'ектiв експертизи з

метою виявлення можJIивих небезпечних факторiв у цих об'€ктаi, устшrовленнi

вiдповiдностi об'ектiв експертизи вимогtlм сшriтарного законодавствъ а в раз1 вlдсугностl

"Йо"Й"* 
саIriтарних,орЙ _ в обцрунтуваннi,едиrн"х вимог щодо безпеки об'екта дrя

здоров'я та життя JIюдини;
об'ект державноi сшriтарно-епiдемiологiчноi експертизи (дапi- Ф',о експертизи)

- буль-яка дiялiнiсть, ,.*"onoiгiя, продукцiя та сировина, проекти булiвничтва, проекти

нормативн"* оо*й"Ьiв, реа.тriзаtдiя'(функцiоЕувtшня, використання) яких може шкiдливо

вппинуги на здоров'я Jподини, u "*6* дiючi об'екти та чиннi нормативнi документи у
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випадках, коJШ 1Х шкiдrивий вплиВ установпеЕо в процесi функцiонувшlня

(використшня), u йо* у разi заrсiнчення встановJIеного TepMiHy лii висновку державноi

сшriтарно-епiдемiологiшrоi експертизIl;
небезпе.пrий факгор - 

-буль-який 
хiмiчrrий, фiзи,ший, бiологi,пrий чиIlник,

p".ro"""f MaTepiarr абЬ пролукт, що вiтливае або за певних умов може ЕегативIIо впливати

на здоров'я JIюдини;
шкiд.ltивий впJIив на здоров'я JIюдини вплив факторiв середовища

життедiяльностi, що створю" a*роaу здоров'ю, життю або пршlездатностi людини tпI

здоров' ю мшiбутнiх поколiнь;

фаrстори середовища житгедiяlьностi буль-якi бiологi,пri (BipycЕi, прiоннi,

бактерiапьнi, паразитарri, ..**Ъ модифiковй ор.*iзми, продукти бiотехнопогii

тоЩо), xiMi.пri 1оргаrriЙi i ".ор.*Йi, 
прирЪднi та сиЬтети,пri), фiзичнi (шум, вiбрачiя,

упьтразвук, iнqраз"ук, .".rоо"Ё, iонiзуlЪчЪ, Ъеiонiзуюче та iншi види випромiнюваrrня),

соцiатrьнi (хар.ryвання, водопостачаfiня, уN[ови побугу, праIIi, вiдпочинку, навчzlння,

вихованЕя тощо) та iншi факгори, що впJIивають або можуtь впливnги на здоров'я

JIюдиЕи tIи на здоров'я майбугнiх поколiнь;
заявник дЬржавноi Ьаrriтарно_епiдемiологi,пrоi експертизи (даlri заявник)

вJIасник об'екга 
"й.r"р"оa" 

або вповноважена ним особа,

2. Повпова2кення KoMicii
2.1. КомiСiя е викОнавцеМ експертизи в особливо скJIqдних випадках, а саN,Iе:

вiдсугнiсть вiдповiдrrаr calriTapниx норм, вимог стосовно об'екта експертизи - критерiiЪ

безпеки, уrо" ""*Б".r*о, 
гiгiенi.пrЙ та епiдемiологiчпих регпаментiв тощо; iмпортна

продукчiя, ,rролуоiiя спецiа.тrьЕого призначенЕя; об'екги, дослiдження яких потребуе

спецiа.тrьних методiв, та об'екги, ""йu"""i 
гоповним державЕим саrriтарним пiкарем

Укршни тощо. !

2.2. Експертиза дiю.lлтх об'сктiв експертизи призначаеться JIише в разr наявIIост1 у

головного державного саrriтарного лiкаря фiцiйнrх MaTepialriB про негативний вплив

об'ектiв *ч aдороr;" rоодеп або змiну iх властпъостей, що може сприIмнити такий вплив, а

також у разi вIIесеЕIIя змiн до саlriтарного закоЕодавства, якими встшIовJIюються бiльш

жорсткi вимоги до об'екгiв експертизи 
lвiдним профiлем

2.з. Уповновахення KoMicii на проведенЕя експертизи за вrдп(

дiяльностi визначаетЬся наказоМ головногО державного саlriтарного лiкаря Украни,

2.4. Профiль експертизи визначаеться за видаI\,lи об'ектiв експертизи (сировин4

продукцiЯ, проектИ нормативIrо-технiчrrоi, iнструктивно-методи,пrоi документшдii, дiючi

об'екти i "i, ,цо-a""оfr..r""", будуються), ступенем iх потенцiйноi небезпечностi та

ризикУ впливУ ;"-;;"Ь'я насйНня, повнОтою забеЗпеченостi сшriтарниМИ НОРМtlIчIИ,

затвордженими в установпеному закоподавством порядку, тривапiстю можJIивого

використанЕя, споживаЕЕя тощо та у вiдповiдпостi до агестата акредитаrrii на право

проведенЕя вимlрювань
Профiпi експертизи KoMicii:
- природIi лiкувшrьнi ресурси (далi - плр), ix стан, якiсть, проекти нормативно-

технiчноi докумеЕтшIii щодо ПЛР;
- фасоваrri плР (Miнepalrbнi лiкуваrrьно_-стоповi та лiкувальнi води, пелоiдл,

бiшофiт, о.о*.рЙ тощо) i пiеформоваrri засоби, технологii та проекти нормативно_

TexHiboi докр(еЕтацii щодо ix виробництва;

- дiяльнiсть санаторЕо-курортних закладiв щодо ЕадапЕя послуг з використанням

ПЛР; 
;т мiжпепжавних, д ' (, регiонапьних, мiсцевих i гшlузевих

- проекти мiжлержавних, державIIих цlJIьови)

програI\,r Ъоцiапьно-економiчrrого розвитку, схеми, передпроСКтНа ДОКУN{еНТШIОl__19

стосуетьсЯ районногО планранЕя i^забулОви. населених пунктiв, KypopTiB тощо, в розрlз1

рацiонапьного використанЕя природно_лiкраltьного потенцiаJIу рекрешiйних i

оздоровtIих територй;
- i""..""цi'Инi' проекти i програп,rи в аспектi використанIrя та виробництва

фасовшrих ПЛР;
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- докр[ентщiя з ЕаданЕя природшм територiям статусу KypopTiB державного або

мiсцевого значенЕя;
- про€кти нормативно-технiчноi, iнструкчiйно-методичноI доцrментацrl, що

стосуеться реабiлiтшlii в сферi охорони здоров'я, курортологiт та санаторно-курортного

лiкувшrня;
.дiючiоб'сктирекреачiйноготасtшаторно-кУрортногопризначенЕя.
2.5. .Що проведенЕя експертизи можуть заJrгIатися за ix згодою фшiвцi на1кових,

проектно_конструкторських, iнIlппr устаIIов та органiзачiй незапежно вiд ix

пiдпоряддування, предстtlвIIики цромадсiкостi, експерти мiжнародних оргшriзаrliй,

3. Порялок проведення Комiсiею експертпзп

3.1. Експертиза вкIIючае тшсi етапи:

- звернення заявIIика до центральЕого оргшу виконавчоi влqди, який реапiзуе

державну полiтику у сферi сшriтарного закоЕодавства санiтарного та епiдемiчного

благополуrчя населеЕЕя;
- здiйсненЕя за потреби вимiрюваrrь, випробувшrь, дослiджень об'екга експертизи,

зокремъ щодо оцiнки його вiдповiдlостi (показникiв якостi та безпеки, ylvroB

використанЕя тощо) ВимогаI\,t вiдповiдних нормативIIо-правових та нормативних

дофентiв, оформл."", p".y*.aTiB вимiрюваIIь, випробувшrь, дослiджень;
_ проведенЕя державноt сшriтарно_епiдемiологi.пrоi експертизи 1_:9"рлY:::1:

результатiЪ у вигпядi протокоJry експертизи та проекту висновку caнlтapнo-

епiдемiологi,пlоi експертизи ;

- поданЕя койiсiею протокоJIу експертизи та проекту висIIовку ca'lTaplro-

епiдемiологiчноi експертизи дJIя затвердженЕя до центральЕого органу виконавчоi влади,

який реалiзуе лержавну полiтику у сферi сшriтарного законодавствц сшriтарного та

епiдемiчrrого благопоJrуqчя насепенЕя
З.2. МяпроведенЕя експертизи заявник подае до цоЕrраJIьного органу виконавчоr

влаДи, якиt реаlriзуе дЬржавну.rоrrir"*у у сферi сшriтарного законодавства, саrriтарЕого та

епiдемiчrrого благопоJrуччя населення, заяву з пiдписом та печаткою заявника за формою

згйно з додагком 1 до Порялку проведоння державноi 9аrrilу_но-епiдемiологiчноi
експертизи, загвердженого Еаказо* моЬ vфлни вiд 0g.to.z000 Ns 241 (ЗiЗМiНаlrЛИ) (ДаЛi -
Порядок). Копiя заяви направJIяеться до KoMicii,

Заявник подае до KoMicii 
"*р*rr."ня, 

копiю заяви, матерiапи, документи (один

примiрник у "".*лi 
оригiнаlry або копii, завiреноi печаткою заявЕикц з перекJIадом на

укранську мову), зразки, яlсi потрiбнi для цроведеЕIIя експертизи (додатки 2, З, 4 до

п"пч. 
Якщо скJIал, характер, rjластивостi об'екта експертизи потребують додаткового

аrrа.тriзу, то Комiсiя може вимагати вiд заявника iншi докр[енти та матерiали, що мiстять

iнформшliю про пряr,rий або опосередкований вплив об'екта експертизи на здоров'я

населенЕя чи його calriTapHe "u 
arrИ"ri,пrе благопоJrrIтIя в обсязi, необхiдному дпя

проведення обцрунтованоi експертизи,
3.а. Кiлйсть зразкi" та пласа проб дlя проведеЕЕя експертизи визначаються

вiдповйнИми нормативнимИ документ{лI\{и щодо оцiнки об'ектiв експертизи, а за ix

вiдсутностi 1, й новоi, ,oo.p"i.oBarroi, iмпортноi продукчii тощо) - за анаJIогiсю з

вiдповЦними нормативними документаN,rи на продукцiю, галузевими та державними

стандартаIчr", 'rРu""п*и 
вiдбору зразкiв на конкретЕупродукцiю та методапdи дослiджень

або вiдпови* до "ро.рлп" 
лоъпiдження згiдrо з чинЕим законодавством у_крт::;__л_л,,.

З.5. Перел ,rorur*oil( робiт Комiсiя визЕачае програ},rу проведоЕЕя вимlрювань,

випробраrrь, дослiджень об'ЪIста експертизи, науковогЪ оЪцру"транЕя критерiiв якостi,

безпеки та умов використан"я об'екта.*.п.р*.", вiдповiдrих правил, регламентi" ,o-1l--,

обсяг та ,фri* робiт визIIача€ться потребами експертизи 
_ : 1ry::i:::]

обстеження, доarriд*ь"rr", Йцробршrня чи вимiрювання об'екта експертизи вrдповlдно

до нормативних вимог та вимог сшriтарного законодавства IIа цей об'ект експертизи,
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3.6. TepMiH виконання експортизи становить 30 дiб з дати надходження

передбаченrтх цим Реглаrrлентом о"-Й.*Ь до KoMicii без ураryванЕя TepMiHiB

,рЪБо""* необхiдrшr вимiрювшrь, випробуваtrь, дослiджень об'екга експертизи,

з.'l. Комiсiя на пiдставi отримшrих документiв проводить експертизу, про що

скпqдае протокол експертизи та проеi,сг висновку санiтарно-епiдемiологiшлоi експертизи у

двох примiрникас.
Протокол експертизи та проект висновку санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи

мають мiстити:
- реквiзити (назва об'екта експертизи; назв1 виробника продукцii, розробника

докр[ента, KparHa; назва заявIIика, краrнаЪаявника; сфера застосування об'екта експертизи

(можливий споживач); сфера реалiзшlii (через роздрiбну торгiвrпо, аптечну мережу, дJIя

промиспово.о ""*Ь!riЁ"Бо, 
Ё., ,rpou реаrriзаlrii через роздрiбну меРеЖУ); ПОВЕа НаЗВа

ймiсii, номер протокоJIу; примlтки, опис озЕак об'екта експертизи; ..

- вимоги безпеки дJIя жIIття i здоров'я JIюдини (критерii безпеки, показкики, 1х

граниЕIно допустимi piBHi, встановленrй *о"*р."""й TenlriH TT"T'_::Ti 
ТОЩО), ЯКИМ

повинен вiдповйати об'ект експертизи, з якими мае озншiомитись i якi зобов'язуеться

виконувати заявник - власник объкта експертизи, а також якi е предметом подальшого

державного нагляду (контроrпо) за дотр_имly.:::"рного законодавства;

- основII1 результати проведеIrЕх вимiрюваrrь, випробувtлнь, дослiджень об'екта

експертизи, якi Йсуються санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи;

_ перелiк ;Й;;;;;r"r'одi" ix контроrпо, якi поiиннi бути перевiренi в ходi

експертизи стосовно можJIивостi застосувшшя дшконтроJIю об'екта експортизи;

- рекомендаrrii щодо мiсця, ,rфiол"*"остi та обсягiв перевiрок об'екта в ход1

д.р**"о.о сшriтарно-епiдемiологi,пrого Еагляду,

на кожен об'ект експертизи готуеться окремий протокол експертизи та проскт

висновку сшrirарно-епйемiолоrir*оi^ "-1,""р*r".^ 
Пiлготовлений прот9кол, пйписаrrий

головою та tшенаN{и KoMicii, та проект висЕовку саrriтарно-епiдемiологi,пrоi експертизи,

пiдписаrrий гоповою koMicii, Еадаеться на затвердження керiвнику центраJIьЕого органу

виконавчоi влади, який реаlriзуе державну полiтику у сферi саrriтарного зtlконодавства,

саrriтарного та епiдемiчrrого благополуrчя населенЕя,

з.8. щокументи, надаrri заявником Еа еКСПеРТИЗУ, ПРОТОКОЛИ еКСПеРТИЗИ'u]_Р_:'.Y

висновкiв са"irар"о_епiдемiологiчноi окспертизи зберiгшоться в koMicii протягом термшу,

визначеЕого вцповiдrоrо **..орiею докумеtrтiв згiдно iз законодавством,

4. Порялок роботи KoMicii

4.1. Комiсiя е постiйно дiючим органом i у своiй дiяпьностi керу€ться

КонституlдiеЮ i'.;o"^n" YKpu,iril актами 
-Президента Украrпи, Кабiнету MiHicTpiB

Укршни' ЕормативIIо-правовими йлп" MiHicTepcTBa охорони здоров'я Укршни та

iншими Еормативними актаI\,tи, а також цим Реглаплентом,

4.2. Д" ;;й т;й .входrгь 
голова, заступник, секретар, tUIени KoМlcll -

працiвники структурних пiдро_здrлrв Щержавноj 1gаlови кУкраЪський Еауково-дослlдЕии

iнституг медичrrоi реабiлiтшlii "" 
;;Й;йо.iТ 

"Mi*i"""p"r'a охорони здоров'я Украrни>,

якi мtlють "i;;й- Б*iоi-*iБ та досвiд роботи у сферi дерхаВного наглядУ

(ковтро*оН:ЁН#ТНffi 
Н'trfiii.:frЁJ,Т:Тзпо"""uдержавнийсшliтарнийлiкар

Украrни за поданням голови KoMicii,
а.а. Робоф KoMicii спрямовуе гопова.Комiсii

4.5. у разi вiдсутностi голови KoMicii його обов,язки виконуе заступник гопови,

4.6. Секретар KoMicii забезпечуе пiдготовку MaTepia,TriB дJIя розгляду на засrданЕях

KoMicii, .*"**й ii засiдшrь, оргаrriзовуе взаемодiю KoMicii Зi СТРУКТУРНИМИ

пiдроздiлаrrли, вiдповiдапъЕими_ за забезпеченЕя проведецЕя експертизи, здiйснюс

реестрашiю у*u"Б*Б засйаrr" KoMicii, скJIадае ,rрО"О*Ь*, ЗДiЙОНЮе ОбЛiК i ЗВiТНiСТЬ ПРО

проведену роботу, веде документщi; koMicii i забезпечуе ii збереженiсть,
- 

4.'l, Комiсiя приймае рiшення про:
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- встановJIенЕя KpиTgpiiB якостi, безпеки, y}roB використання, гiгiенiчних та

епiдемiопогi,пrшr регламеЕтiв щодо об' eKTiB експертизи;

- оформлення i поданЕя до центрапьЕого орг€Еу виконавчоi влади, який реалiзуе

державну rrопir"*у у .6Ърi "*i"up"J,o,*о"од**"1_:т::рт::,,:" 
епйемiчного

благопоrrrrчя населенЕя, ,rporo*ooi" експертизи та проектiв висновкiв сшriтарно-

епiдемiологi,пlоi експортизи на об'екти експертизи,

4.8. Для виконаЕЕя покJIадеЕих на Комiсiю завдань iй надаеться право:

- вимtгати вiд заlr,tовникiв експертизи надшшя зразкiв продукuii та сировини,

документацii, що ,ч"]и*у" сферу ix використ€lння, якiсний склад та техЕологiчний опис

процесу виготовленЕя за необхiдrостi;
-ВизначатистрокипроВедеЕЕяекспертизи,аленебiльше.91'_uбезУрахУвання

TepMiHiB ,rро".д""rо необхiднlтх вимiрюваrrь, випробуъань, дослiджень об'ектiв

експертизИ' 
оо"" Гоповного j tрного пiкаря Укршни, керiвника

iнформувати Головного державного caнlTa

центрапьногО "р;;; ""*о"*.От "оад", 
якиЙ p,*i,y" державIIу попiтику у сферi

сшriтарного закоЕодавства, сшriтарЕого та епiдемiчЕого благопоrrутчя населеЕЕя, з питань,

що Еапежать до компетенцii KoMicii,
4.9. Питаrrня, щО належать до повноважень KoMicii, розглядаються на ii засiдшrн,рr,

4.10. ЗасЙання KoMicii проводяться за мiрою нажоджеЕня заяв щодо проведенЕя

сшriтарно_епiдемiологiчноi експортизи, Про що повiдомляеться IшенаI\,t koMicii та

Йч."i** засiдшrня не пiзнiше нiж за три робочi.днi до його початку.

4.11. ЗасЙаIrня KoMicii 
""ажuеrй 

пра"омiрним, якщо на Еьому присутнi не менше

як дВi ц)етини ii скла,ду. Пор"до* до*иЪ засiда"ь KoMicii формуе голова KoMicii за

пропозицiяr,tи членiв Комiсii.-Пр";;-й;ень KoMicii та проекти порядку денного ii

засйаIrЕя **""оЙться чпеЕапr- Комiсii не пiзнiше нiж за три капендарнi днi до його

,о*ч,Yrr. 
у разi потреби на засiдшrня KoMicii можугь бути затlр_от_:"i,::::з.:1

продставники оргаrriв деручо1 впаДи, мiсцевого саI!rоврядування, 1нститутlв

громадяЕського;,у;i;.r*. дооiпоiсть участi такпх осiб та ix перелiк визначаеться

головою KoMicii з yp'(,"a*r^n ,rропо."йt fi членiв, особи, зшrрошенi на засiдшrня,

маютЬ прtlвО братИ ylracтb " 
-Ъ.о"Ореннi 

питаIIь, вносити пропозицii, робити

**"ПТЁЪ#Т#iК::1Йймаеться 
бiльшiстю гопосiв членiв KoMicii, ПРИСРНiХ На

засйаrrнi, та оформпяеться "po,o*o"o*,-i,y^no"" 
рiвного розподiлу голосiв вирiша,тrьним

е голос голови KoMicii. Протокол-,ч"йо"" KoMicii пiдписуються головою, секретарем

KoMicii, .rp".y."i*" *u ii засйiянi ,шенаrrли та набирае чинностi з моменту його

пiДписаrrня.ЧленКомiсiiможеВислоВитиписьмоВосвоюособистУдУN[кУ'якадоДаеться
до протоколу, про що в п_ротокопi робиться вiдповiдний затrис,

4.14.ЧлениКомiсiiВиконУютьсвоiповноВФкенIшнагромаДськихзасаДa)(.

5. Порялокурегулювання копфлiкгу irrгересiв у членiв koMicii

5.1. Члени KoMicii зобов'язаrri не допус**" р"*iного або потенцiйного конфлiкгу

iHTepeciB пiд час проведенЕя експертизИ iло'сеятrий повiлол --l

Перел ,rо.rаrко* "*.rr"р"".i-й"* 
KoMicii зобов'язаний повйомити про ЕшIвнlсть

реальЕогО uOo ,rЙ"чit"о.о *о"Ооi*Ы i'TepeciB та надати поясЕення щодо обставин, якi

можуть перешкоджати об' ективному виконtшню ним обов' язкiв,

5.2. У разi виникненшI решIьного чи потенцiйного копфлiкry iHTepeciB У IIлеЕа

Комiсii,вiннемаепраВабрu,"1п,u.'"УприйняттiрiшенняКомiсiею.
ПозбазлеНIUI чпеЕа KoMicii, у якого виник конфлiкт iHTepeciBB 

|а]\{ках 
конкретного

питанЕя, яке розглядаеться ко*iсiею, права брати y,u"," у np"r"",i рiшення передбачае

^"*ЧНаЖ"'Н3i; KoMicii брати ylacTb у пйготовцi документiв дlя ПРИЙНЯГГЯ

рiшенпя Комiсiею з вiдповiдного питанЕя;
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2) заборона враховувати особу пи час визItаченЕя кiлькостi членiв koMicii,
необхi,щrпr дIя пptlвoмo.пrocTi розгпяду Комiсiею вiдповiдrого питtlння;

3) заборона y.racTi члена KoMicii в розглядi (обговореннi) такого питtlнЕя;

4) заборона yracTi у прийняггiрiшення KoMicii (голосуваннi) по TElKoMy питtlнню.

5.3. Член KoMicii зобов'язаrrий повiдомJIяти не пiзнiше наступного робочого дЕя з

моментУ, коли дiзнався чИ повиЕеН був дiзнатися про наявнiсть у нього реального чи

поr.rцй"ого конфлiкry iHTepeciB, Комiсiю, пЙ час виконtшня повновФкень у якiй виIIик

конфлiкт iHTepeciB.
5.4. Про конфлiю iкгересiв .rrreHa KoMicii може заявити будь-який iнший член

koMicii або уrасник засiдаrrня, якого безпосередIIьо стосуеться питання, що розглядаеться.
Заява про конфлiкт iHTepeciB члена KoMicii заноситься до протокоrry засiлаrrня.

i.s. У разi наявностi у члена KoMicii конфлiкry iHTepeciB BiH не бере yracTi у роботi
koMicii, ороrё мае право на rIасть у прийняттi рiшень, апе пiд зовнiшнiм контролем.

Рiшення про здiйснення зовнiшнього коЕц)оJIю приймаеться Комiсiею.
s.o. Якщо реальний або потенцiйний конфлiлс iHTepeciB виявлено пiс.тtя ухвапенЕя

комiсiею рiшення, зазначене рiшення пiдлягае перегляду. Голос tшена koMicii, в якого

виявпено реальний або потенцiйний конфлirст iHTepeciB, не врa>(овуеться.

Головакомiсii,
доктор медиtIних на)д,
професор, ЗДНТ Украни

Секретар KoMicii

КОСТЯНТИН БАБОВ

лцiя сТЕПАНоВд

Сергiй Сенча 048 784 02 lЗ,

43 /o,z/


