
 
 

 
 

Порядок денний 
координаційного засідання робочої групи експертів  

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

 

Код діяльності:  
1.3.2. Заходи з розвитку потенціалу спеціалістів сектору оцінки ризиків в структурі 
Держпродспоживслужби щодо процедур оцінки ризиків   

 
Дата: 02 березня 2022 року 
Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, 4й поверх, 46 кімната  

Посилання для приєднання до відео-конференції: https://us06web.zoom.us/j/89288261059 
 
Учасники: координатор та члени робочої групи експертів, відібраних для проведення оцінки ризиків 

впливу від використання живих вакцин проти сальмонельозу птиці у батьківських стадах, а також 
експерти швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в 
органічному та молочному секторах України» 
 

Цілі засідання:  
1) представити перший проєкт звіту із коментарями міжнародного експерта; 
2) визначити інформацію та дані, які потребують додаткового збору та аналізу; 

3) обговорення наступних кроків для проведення оцінки ризиків.  
 

02 березня 2022 року 

Час Порядок денний Доповідач/фасилітатор 

10.30-11.00 Реєстрація та вітальна кава  

11.00-11.10 Вітання, вступне слово від представників 
Держпродспоживслужби 

Катерина Чужакіна, головний 
спеціаліст Сектору оцінки 

ризиків 
Держпродспоживслужби,  
координатор робочої групи 

експертів 
 

11.10-11.30 Вітання, вступне слово від представників 
швейцарсько-української програми «Розвиток 

торгівлі з вищою доданою вартістю в 
органічному та молочному секторах України» 
 

Манон Шуперс, міжнародний 
експерт Програми QFTP 

 

11.30-11.40 Презентація порядку денного і цілей зустрічі Катерина Чужакіна, головний 
спеціаліст Сектору оцінки 

ризиків 
Держпродспоживслужби,  
координатор робочої групи 

експертів 
 

https://us06web.zoom.us/j/89288261059


 
 

 
 

 Сесія 1: Опрацювання першого проєкту звіту з оцінки ризиків 

11.40-12.00 Представлення експертам робочої групи 

експертів першого проєкту звіту з оцінки 

ризиків 

 

Катерина Чужакіна, головний 
спеціаліст відділу з оцінки 

ризиків 
Держпродспоживслужби,  
координатор робочої групи 
експертів 

12.00-13.00 1. Аналіз відповідності структури та змісту 

звіту відповідно до ризик-питання та кроків 

шляху-ризику. 

2. Коригування структури т змісту звіту. 

Всі учасники 

13.00-14.00 Обід  

 Сесія 2: Робота з даними, необхідними для проведення оцінки ризиків 
 

14.00-14.30 Обговорення необхідності в зборі та аналізі 
додаткової інформації, яка відсутня згідно з 

додатком технічного завдання для 
проведення оцінки ризику. 
 

Всі учасники 

14.30-15.30 1. Визначення переліку додаткової 
інформації та даних відповідно до окремих 

кроків шляху-ризику. 
 

2. Оновлення таблиці щодо необхідних даних 

для проведення оцінки ризиків: 
- розподілення завдань для збору та 

аналізу необхідних даних між 

експертами робочої групи; 
- визначення строків для виконання 

завдань. 

 

Всі учасники 

15.30-16.00 Перерва  

16.00-16.20 Представлення окремих частин проєкту СОП 

щодо загального підходу до проведення 
оцінки ризиків у сфері здоров’я тварин та 
безпечності харчових продуктів і кормів 

(підготовка запитів на отримання 
інформації/даних та процес збору даних) 
 

Катерина Чужакіна, головний 

спеціаліст відділу з оцінки 
ризиків 
Держпродспоживслужби,  

координатор робочої групи 
експертів 



 
 

 
 

16.20-16.35 Обговорення необхідності визначення 
експертів, відповідальних за оформлення 
проєкту звіту та організації подальшої роботи 

Всі учасники 

16:35-17.00 Підведення підсумків та обговорення 

наступних кроків: 
- проведення збору даних; 

- надсилання зібраних і описаних даних 

визначеним експертам/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» Програми 
QFTP  

 Завершення координаційного засідання  

 
 


