Витяг з Наказу МОЗ України від
13.04.2016р. №357

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
3.1. Центр утворений з метою реалізації державної політики у сфері
громадського здоров’я, що передбачає:
3.1.1. Забезпечення збереження і укріплення здоров’я населення.
3.1.2. Забезпечення проведення оцінки епідеміологічних ризиків,
епідеміологічного нагляду та моніторингу захворювань, заходів з організації
біологічної безпеки та біологічного захисту, проведення лабораторних досліджень
у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення і вжиття
спеціальних заходів, спрямованих на попередження, локалізацію та ліквідацію
спалахів інфекційних захворювань та епідемій, у тому числі пов’язаних з
небезпечними, особливо небезпечними та новими інфекційними захворюваннями.
3.1.3. Здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності
інфекційними та неінфекційними хворобами.
3.1.4. Збір та аналіз стратегічної інформації, необхідної для формування
державної політики і стратегічного управління з питань громадського здоров’я,
здійснення міжрегіональної координації щодо їх впровадження.
3.1.5. Здійснення організаційно-методичної роботи у сфері охорони здоров’я,
збереження і укріплення здоров’я населення, у тому числі шляхом здійснення
заходів з контролю, моніторингу та профілактики захворювань.
3.1.6. Проведення наукових досліджень та виконання наукових розробок з
питань громадського здоров’я, у тому числі з питань епідеміологічного нагляду та
моніторингу, біобезпеки, вивчення впливу факторів ризику і соціальних
детермінант на здоров’я населення.
3.1.7. Надання спеціалізованої консультативної амбулаторно-поліклінічної
допомоги.
3.1.8. Забезпечення медичного обслуговування населення.
3.2. Предметом діяльності Центру є реалізація державної політики у сфері
громадського здоров’я за наступними напрямами:
3.2.1. Організаційно-методичний;
3.2.2. Аналітично-інформаційний;
3.2.3. Профілактично-просвітницький;
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3.2.4. Лабораторно-діагностичний;
3.2.5. Науково-дослідний.
3.2.6. Консультативний.
3.2.7. Спеціалізована підготовка фахівців.
Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних
дозволів чи ліцензій, здійснюються Центром лише після їх отримання.
3.3. Основними завданнями Центру є:
Реалізація комплексних заходів епідеміологічного нагляду за інфекційними
хворобами і неінфекційними захворюваннями, виявлення та оцінка ризиків для
здоров’я населення, інформування суспільства та Уповноваженого органу
управління з зазначених питань.
Забезпечення готовності і своєчасного реагування на епідемії та спалахи
інфекційних хвороб та інші надзвичайні події у сфері громадського здоров’я.
Розробка та реалізація комплексних заходів та програм з профілактики та
лікування захворювань, які спричиняють найбільший негативний соціальнодемографічний вплив та економічні наслідки.
Створення та забезпечення ефективного функціонування національної
системи моніторингу та оцінки у сфері громадського здоров’я, системи
епідеміологічного нагляду (у тому числі з вивчення якості та тривалості життя
населення), як частини міжнародної (європейської) системи оцінки та
прогнозування ризиків щодо поширення інфекційних та неінфекційних
захворювань.
Розробка національних планів моніторингу і оцінки протидії інфекційним
хворобам та неінфекційним захворюванням, їх перегляд і вдосконалення, а також
організація, координація та впровадження заходів з моніторингу і оцінки
відповідно до цих планів.
Розробка та впровадження ефективних технологій виявлення та визначення
шляхів мінімізації впливу факторів (чинників) ризику виникнення захворювань та
створення сприятливого для здоров'я середовища, базуючись на доказових даних.
Розробка та впровадження стратегії формування усвідомленого та
відповідального ставлення населення до власного здоров'я як базової цінності
життя; пропагування безпечної поведінки з метою уникнення ризиків розвитку
інфекційних хвороб та неінфекційних захворювань .
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Забезпечення ефективного міжсекторального співробітництва як складової
успішного функціонування системи громадського здоров’я в Україні.
Розробка пропозицій щодо політик і стратегій у сфері профілактики
інфекційних хвороб та неінфекційних захворювань, проведення аналізу санітарноепідемічної ситуації та підготовка пропозицій Уповноваженому органу управління
для прийняття управлінських рішень у сфері громадського здоров’я,
визначення пріоритетних заходів щодо профілактики інфекційних хвороб та
неінфекційних захворювань (у т.ч. професійних та отруєнь).
Розробка пропозицій щодо впровадження механізмів міжрегіональної
координації та співпраці в частині реалізації державної політики у сфері
громадського здоров’я, у т.ч. санітарного та епідемічного благополуччя населення
та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням.
Створення та підтримка роботи національних медичних інформаційних
систем з обліку та аналізу даних щодо інфекційних хвороб та неінфекційних
захворювань та забезпечення їх взаємодії з регіональними (європейськими)
інформаційними мережами.
Здійснення епідеміологічного нагляду та моніторингу за інфекційними
хворобами та неінфекційними захворюваннями, здійснення моніторингу за
циркуляцією збудників інфекційних хвороб, розробка заходів щодо їх
попередження, здійснення прогнозування та моделювання епідемічної ситуації.
Ведення державного обліку інфекційних хвороб та неінфекційних захворювань,
у тому числі професійних захворювань та отруєнь.
Розробка пропозицій щодо забезпечення дієвості системи інфекційного
контролю в закладах охорони здоров’я та моніторинг ефективності її
впровадження.
Розробка
та
ведення
системи
активного
виявлення
випадків
внутрішньолікарняного інфікування та моніторингу поширеності резистентності
до антимікробних препаратів, підготовка регулярних звітів (оглядів) щодо
поширеності резистентності до антибіотиків на території України.
Організація та проведення лабораторних досліджень для встановлення
збудників, індикація та ідентифікація біологічно патогенних агентів вірусної,
рикетсійної, грибкової та бактеріальної етіології, як складової системи індикації
біологічно патогенних агентів.
Виконання загальнодержавних функцій Центру з молекулярної діагностики
інфекційних хвороб, Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій,
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Референс центру з діагностики дифтерії, сибірки, туляремії, лістеріозу, менінгітів,
еризипелоїду, Національної лабораторії з діагностики кору, краснухи і
поліомієліту, Референс-центру електромагнітних полів та інших фізичних
факторів, визначених положеннями про них та затвердженими в установленому
порядку.
Виконання функцій Центру індикації та ідентифікації біологічно патогенних
агентів, здійснення індикації, ідентифікації та кількісного визначення факторів
середовища життєдіяльності людини.
Утримання колекції штамів збудників інфекційних хвороб, що становлять
національне надбання та визначаються постановою Кабінету Міністрів України, у
тому числі Колекції штамів збудників туляремії, сибірки, лістеріозу, еризипелоїду,
псевдотуберкульозу, дифтерії, бруцельозу, Колекції штамів мікроорганізмів,
Колекція штамів рикетсій та арбовірусів.
Проведення індикації біологічно патогенних агентів у системі спостереження
і контролю функціональної підсистеми служби цивільного захисту населення
України.
Вивчення та наукове обґрунтування оцінки біоризиків та оптимізації системи
управління біоризиками, протидії епідемічними ускладненням природного та
штучного характеру (у тому числі техногенним та біотерористичним).
Проведення науково-практичних досліджень з вивчення морфологічних,
культуральних, біохімічних, біологічних, імунологічних, молекулярно-генетичних
особливостей збудників інфекційних хвороб, що циркулюють на території країни.
Підготовка пропозицій з питань профілактики інфікування ВІЛ, туберкульозу
та іншим соціально небезпечними хворобам, діагностикою та лікуванням ВІЛінфікованих, хворих на СНІД, туберкульоз та інші соціально небезпечні хвороби
для прийняття рішень Уповноваженим органом управління.
Проведення моніторингу природних та антропогенних екосистем для
своєчасного виявлення змін, що можуть призвести до епізоотичних та епідемічних
ускладнень та погіршення епідемічної ситуації.
Здійснення моніторингу стану популяційного імунітету населення до
інфекційних хвороб, що керуються засобами імунопрофілактики.
Розробка та впровадження національних програм з епідеміологічного нагляду
та моніторингу з метою мінімізації наслідків епідемічного поширення інфекційних
хвороб.
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Організація проведення та/або участь у проведенні епідеміологічних
розслідувань спалахів (епідемій) визначеного переліку інфекційних хвороб,
отруєнь, радіаційних аварій з метою встановлення причин їх виникнення, факторів
передачі інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб та масштабів
поширення епідемії чи спалаху, вжиття заходів щодо їх локалізації та ліквідації.
Формування, підготовка і підтримання у стані постійної готовності бригад для
відповідних заходів у разі виникнення спалаху інфекційних захворювань, інших
надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я.
Надання пропозицій Уповноваженому органу управління щодо реалізації
Міжнародних медико-санітарних правил.
Розробка пропозицій для Уповноваженого органу управління щодо
забезпечення безпеки населення в разі виникнення невідкладних ситуацій у сфері
громадського здоров’я, обумовлених біологічними, хімічними і радіоактивними
агентами, запобігання занесенню на територію України та поширенню хвороб, що
мають міжнародне значення.
Моніторинг та контроль застосування механізмів виявлення, підтвердження,
швидкої нотифікації та ізоляції джерела подій у сфері громадського здоров'я з
міжнародним потенціалом розповсюдження, в тому числі в пунктах пропуску через
державний кордон.
Розробка та подання Уповноваженому органу управління пропозицій щодо
встановлення, в разі необхідності, обмежувальних режимів та карантинів.
Розробка проектів нормативно-правових актів щодо удосконалення
законодавства у сфері запобігання поширенню інфекційних хвороб та
неінфекційних захворювань.
Розробка та координація впровадження програм імунізації та нагляду за
вакцинокерованими хворобами (включаючи розробку та регулярний перегляд
національного календаря щеплень і організацію планової вакцинації та вакцинації
за епідемічними показниками, дотримання умов транспортування, зберігання та
застосування вакцин).
Подання пропозицій Уповноваженому органу управління щодо необхідності
здійснення профілактичних щеплень, пріоритетних заходів профілактики
захворювань, охорони здоров’я населення від шкідливого впливу на нього
факторів навколишнього середовища, а також щодо інших заходів профілактики у
разі загрози виникнення епідемій.
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Розробка, координація впровадження та участь в реалізації національної
стратегії протидії соціально-небезпечним та інфекційними хворобам у частині
організації надання діагностичної, консультативної та спеціалізованої лікувальнопрофілактичної допомоги, в тому числі ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД та
туберкульоз.
Організація та проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу,
впровадження системи моніторингу і оцінки соціальних і економічних факторів,
що впливають на здоров'я населення (популяції), його структуру та
характеристики.
Організація та проведення епідеміологічних досліджень з вивчення
довгострокового впливу шкідливих хімічних, фізичних і біологічних чинників на
здоров’я людини та ідентифікація викликаних ними специфічних змін у стані
здоров’я населення.
Ідентифікація соціальної несправедливості в галузі охорони здоров'я та
розробка пропозицій щодо зменшення її тиску на уразливі верстви населення.
Здійснення
моніторингу
ефективності
проведення
санітарних
і
протиепідемічних заходів, забезпечення виконання програм профілактики
захворювань, охорони здоров’я населення.
Здійснення оцінки ризиків для здоров'я, викликаних факторами середовища
життєдіяльності та праці, а також факторами, обумовленими способом життя індивідуальним або спільноти, які впливають на стан здоров'я населення.
Розробка та впровадження ефективних технологій мінімізації факторів ризику
розвитку захворювань та розробка відповідних заходів зі створення сприятливого
для здоров’я середовища на основі доказових даних.
Проведення гігієнічної регламентації потенційно небезпечних факторів
середовища життєдіяльності людини, участь у їх державній реєстрації та
визначення стратегії наукових досліджень у національній системі профілактики
шкідливої дії потенційно небезпечних факторів, інфекційних хвороб та
неінфекційних захворювань.
Здійснення взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, а також зі спеціалізованими службами по
впровадженню та виконанню вимог законодавства щодо якості факторів
середовища та їх можливому впливу на здоров'я людини.
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Організація та проведення досліджень і моніторингу стану фактичного
харчування населення України та формування принципів здорового харчування у
населення.
Розробка і медико-біологічна оцінка нових харчових продуктів різного
призначення і продовольчої сировини, в тому числі нетрадиційної.
Організація та проведення наукових досліджень показників безпечності і
окремих показників якості харчових продуктів і продовольчої сировини, розробка
гігієнічних нормативів і регламентів.
Управління та здійснення діяльності з промоції здоров'я, виховання базових
гігієнічних навичок та інформування населення.
Розробка та/або участь у комунікаційних кампаніях з різних аспектів
просування здоров'я, співробітництва і взаємодії із засобами масової інформації,
виховання у населення базових гігієнічних навичок та формуванню здорового
способу життя.
Розробка стратегії з питань формування усвідомленого та відповідального
ставлення населення до власного здоров’я та особистої безпеки.
Координація та організація співпраці з центральними органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування, навчальними установами та
закладами охорони здоров’я, засобами масової інформації, економічними
агентами, фізичними особами, неурядовими та міжнародними організаціями щодо
виконання заходів у сфері громадського здоров’я та промоції здорового способу
життя.
Організація навчання з питань попередження нещасних випадків, прийомам
надання першої допомоги, зокрема дорожньо-транспортних пригод, в побуті і на
робочому місці та моніторингу діяльності з навчання населення, в тому числі за
місцем роботи.
Проведення фундаментальних, прикладних та пошукових досліджень в сфері
громадського здоров’я, створення та підтримка діяльності ефективної системи
впровадження їх результатів у практику охорони здоров’я.
Надання наукової підтримки з розробки та реалізації національних та
регіональних програм щодо попередження та профілактики інфекційних хвороб та
неінфекційних захворювань шляхом визначення закономірностей та особливостей
стану здоров’я населення.
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Розробка ефективних методів діагностики, лікування, реабілітації та
профілактики захворювань, обумовлених впливом шкідливих та небезпечних
факторів.
Розробка та дослідно-експериментальне виробництво діагностичних та
лікувально-профілактичних імунобіологічних препаратів.
Розробка та впровадження системи управління якістю проведення
мікробіологічних,
паразитологічних,
молекулярно-біологічних,
хімічних,
токсикологічних та фізичних досліджень закладами охорони здоров’я.
Організація, впровадження та проведення зовнішньої оцінки якості
мікробіологічних,
паразитологічних,
молекулярно-біологічних,
хімічних,
токсикологічних та фізичних досліджень шляхом надання контрольних проб і
підтвердження культур мікроорганізмів, що виділені від людей та з об’єктів
довкілля (у тому числі, визначення інфекцій, що передаються через кров).
Здійснення діяльності, пов’язаної з придбанням, перевезенням, зберіганням,
застосуванням, використанням і знищенням наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів у порядку, встановленому законодавством.
Зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на
територію України, вивезення з території України, використання, знищення
лікарських засобів та виробів медичного призначення згідно з вимогами
законодавства.
Здійснення підвищення якості рівня професійної підготовки кадрового
забезпечення, у тому числі фахівців з питань громадського здоров’я та
епідеміології.
Підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів, організація та
проведення навчання, включаючи на робочому місці, для лікарів, лікарів-інтернів
та фахівців дотичних галузей.
Розробка та супровід автоматизованої системи наукової медичної інформації,
сприяння створення спеціалізованих проблемно-орієнтованих систем наукової
медичної інформації.
Розробка процедур щодо забезпечення дотримання етичних питань при
проведенні наукових досліджень у сфері громадського здоров’я.
Формування Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних
конференцій, узагальнення результатів проведення даних форумів, аналіз
ефективності їх результатів.
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Формування та підтримка роботи Реєстру наукових досліджень у сфері
громадського здоров’я.
Сприяння впровадженню в практику охорони здоров’я досягнень і
нововведень медичної науки шляхом науково-інформаційного та комунікаційного
забезпечення інноваційних процесів (в тому числі періодичне видання Реєстру
галузевих нововведень).
Розвиток внутрішнього і зовнішнього ринку інформаційної продукції та
послуг з метою його поступової інтеграції у відповідні світові бази даних.
3.4. У процесі здійснення своєї діяльності Центр має право:
Проводити на місцевому, районному, обласному, національному та
міжнародному рівнях з’їзди, конференції, семінари, круглі столи, фокус-групи,
дискусійні панелі тощо, зміст яких відповідає меті діяльності Центру.
Створювати, розробляти, виготовляти та розповсюджувати друковані
матеріали, кіно-відео-аудіо матеріали, носії соціальної реклами, логотипи
публічних заходів, тощо, зміст яких відповідає меті діяльності Центру.
Організовувати та проводити громадські заходи (виставки, благодійні
аукціони, концерти тощо), а також заходи з налагоджування зв’язків з
центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
навчальними установами та закладами охорони здоров’я, засобами масової
інформації, економічними агентами, фізичними особами, неурядовими та
міжнародними організаціями у межах компетенції Центру.
Налагоджувати та розвивати партнерські та договірні відносини з
міжнародними, регіональними та іншими навчально-тренінговими центрами з
метою розробки та реалізації спільних програм з підготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів у сфері громадського здоров’я та епідеміології.
Сприяння розвитку державно-приватного партнерства у межах реалізації
програм у сфері громадського здоров’я.
Закупівля обладнання, в тому числі і медичного, відповідно до діючого
законодавства.
Здійснення медичної практики (надання консультативної та лікувальнодіагностичної допомоги) відповідно до спеціалізації та згідно з вимогами
отриманої ліцензії.
Отримання, реалізація
моніторинг їх використання.

(виконання),

надання

грантів

(субгрантів)

та
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Співробітництво з національними установами і міжнародними профільними
організаціями з метою виконання спільних проектів та програм. Розробка і
практичне впровадження спільних з іноземними інвесторами проектів в
установленому законодавством порядку.
Надавати консультативні послуги та проводити експертизу з питань, що
належать до компетенції Центру.
Встановлювати науково-інформаційні та партнерські зв’язки з вітчизняними
та іноземними органами наукової медичної інформації.
Залучати зовнішніх консультантів, у тому числі за цивільно-правовими
угодами.
3.5. Центр здійснює свою діяльність відповідно до мети і завдань своєї
статутної діяльності, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи
згідно із законодавством України та цим Статутом.
Зовнішньоекономічна діяльність Центру ґрунтується на принципах валютної
самоокупності і самофінансування.
Центр самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку
встановленому законодавством.
Центр здійснює також інші види діяльності, які не заборонені законодавством
України та відповідають меті, що передбачена цим Статутом.
3.6. Центр здійснює обробку персональних даних для конкретних і законних
цілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративноправових, відносин у сфері управління персоналом, відносин у сфері
бухгалтерського обліку, у сфері податкових відносин, відносин у сфері охорони
здоров’я, визначених за угодою суб’єкта персональних даних або у випадках та в
порядку встановлених законодавством. Персональні дані обробляються у формі,
що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк, не
більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення.

