
 
 

 
 

Порядок денний 
першої координаційного засідання робочої групи експертів  

для проведення оцінки ризиків впливу від використання живих вакцин проти сальмонельозу птиці 
у батьківських стадах  

 
Код дяльності:  
1.3.2. Технічні зустрічі та заходи з розвитку потенціалу на тему процедур оцінки ризиків та обробки 
статистичних даних для спеціалістів підрозділів з оцінки ризиків в структурі Держпродспоживслужби 
та Мінекономіки 
1.3.2.1 Група експертів з оцінки ризиків: технічне завдання, узгодження складу 
 
Дата: 30 жовтня 2020 року 
Он-лайн платформа: Zoom 
 
Учасники: 13 учасників. Учасники – координатор та члени робочої групи експертів, відібраних для 
проведення оцінки ризиків впливу від використання живих вакцин проти сальмонельозу птиці у 
батьківських стадах, представники управління оцінки ризиків та стратегічного розвитку та управління 
здоров’я та благополуччя тварин Держпродспоживслужби, а також експерти швейцарсько-
української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному 
секторах України».  
 
Цілі засідання:  

1) представити концепцію аналізу ризиків; 
2) ознайомити з передумовами проведення оцінки ризиків впливу від використання живих 

вакцин проти сальмонельозу птиці у батьківських стадах, сформованим ризик-питанням та 
розробленим шляхом ризику;  

3) ознайомити з процесом залучення експертів для проведення оцінки ризиків; 
4) розпочати процес збору даних для проведення даної оцінки ризиків.  

 

30 жовтня 

Час Порядок денний Доповідач/фасилітатор 

11.00-11.10 Вітання, вступне слово від представників 
Держпродспоживслужби 

Ольга Шевченко, т.в.о. 
Голови 
Держпродспоживслужби 
 
Катерина Чужакіна, 
головний спеціаліст відділу 
з оцінки ризиків 
Держпродспоживслужби,  
координатор робочої групи 
експертів  
 

11.10-11.20 Вітання, вступне слово від представників 
швейцарсько-української програми «Розвиток 
торгівлі з вищою доданою вартістю в 
органічному та молочному секторах України» 

Манон Шуперс, директор 
SAFOSO AG 
Ірина Висоцька, 
координатор компонента 



 
 

 
 

«Молочний сектор» 
Вікторія Лець, головний 
експерт компонента 
«Молочний сектор» 

11.20-11.25 Презентація порядку денного і цілей зустрічі Катерина Чужакіна, 
головний спеціаліст відділу 
з оцінки ризиків 
Держпродспоживслужби,  
координатор робочої групи 
експертів 

 Сесія 1: Ознайомлення з концепцією аналізу ризиків  

11.25-12.30 Представлення концепції аналізу ризиків: 
- ознайомлення з аналізом ризиків;  
- ознайомлення з компонентом аналізу 

ризиків - оцінкою ризиків; 
- підходи до проведення оцінки ризиків 

(МЕБ-Кодекс Аліментаріус); 
- кроки проведення оцінки ризиків. 

 
Запитання&відповіді 
 

Катерина Чужакіна, 
головний спеціаліст відділу 
з оцінки ризиків 
Держпродспоживслужби,  
координатор робочої групи 
експертів 

12.30-13.30 Обід  

 Сесія 2: Проведення оцінки ризиків впливу від використання живих вакцин 
проти сальмонельозу птиці у батьківських стадах 
 

13.30-13.50 Передумови надання мандату (доручення) 
відділу оцінки ризиків провести оцінку ризиків 
впливу використання живих вакцин проти 
сальмонельозу птиці у батьківських стадах  
 
 
Запитання&відповіді 
 

Олексій Клименок, 
заступник начальника 
управління – начальник 
відділу організації 
протиепізоотичних заходів 

Управління здоров’я та 
благополуччя тварин 
Держпродспоживслужби  

13.50-14.20 Представлення членам робочої групи експертів 
ризик-питання, шлях ризику та перелік 
необхідних даних для оцінки ризику впливу 
використання живих вакцин проти 
сальмонельозу птиці у батьківських стадах 
 

Вікторія Лець, головний 
експерт компонента 
«Молочний сектор» 

14.20-14.40 Залучення експертів до оцінки ризиків: 
- роль експертів у проведенні оцінки ризиків; 

- технічне завдання для робочої групи 

експертів 

Катерина Чужакіна, 
головний спеціаліст відділу 
з оцінки ризиків 
Держпродспоживслужби,  
координатор робочої групи 
експертів 



 
 

 
 

Вікторія Лець, головний 
експерт компонента 
«Молочний сектор» 
 

14.40-15.00 Загальне обговорення технічного завдання для 
робочої групи експертів 
 

Всі учасники 

15.00-15.15 Перерва  

15.15-16.15 Збір необхідних даних для проведення оцінки 
ризиків: 

- розподілення завдань між членами 

робочої групи; 

- визначення крайнього терміну для збору 

даних 

Катерина Чужакіна, 
головний спеціаліст відділу 
з оцінки ризиків 
Держпродспоживслужби,  
координатор робочої групи 
експертів 

16.15-16.35 Підведення підсумків та обговорення наступних 
кроків: 

- проведення збору даних; 

- надсилання зібраних і описаних даних 

координатору робочої групи експертів; 

- організація наступної координаційної 

зустрічі для оцінення якості зібраних 

даних та узгодження наступних кроків 

оцінки ризиків. 

Катерина Чужакіна, 
головний спеціаліст відділу 
з оцінки ризиків 
Держпродспоживслужби,  
координатор робочої групи 
експертів 
 
Вікторія Лець, головний 
експерт компонента 
«Молочний сектор» 

 Завершення координаційного засідання  

 
 


