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Мета створення МНО
Створення наукових експертних 

груп з оцінки ризиків
Створення бази даних 

експертів
Створення мережі 

наукових організацій

Оскільки оцінка ризиків вимагає збору і аналізу наукових даних та інформації і відповідно до ст. 89 
Закону 1206 ЗУ «Про ветеринарну медицину» забезпечення компетентного органу такою науковою 

інформацією здійснюється науковими установами, то СПОР ініціює створення мережі наукових 
організацій (МНО), яка є основою для наукової співпраці, обміну інформацією та знаннями, 
виявлення спільних задач з оптимальним використанням ресурсів і експертного потенціалу.

Мета створення МНО – обмін науковою інформацією і даними для цілей проведення незалежної 
науково-обґрунтованої оцінки ризиків у галузі та сферах, що належать до компетенції 

Держпродспоживслужби в частині оцінки ризиків. 
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Наукові організації МНО будуть розділені по напрямкам

Організації, які працюють над збором даних та проводять дослідження стосовно:

✓ зоонозів та інших 
інфекційних хвороб тварин

✓ біологічних небезпечних 
факторів у харчових продуктах 

та кормах

✓ хімічних забруднюючих 
речовин в харчових продуктах і 

кормах, ГМО
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Основні завдання членів МНО

➢ збір і аналіз даних для здійснення оцінки ризику, в 
тому числі наукових даних за кожною речовиною, 
типом обробки, харчовим продуктом або кормом, 
препаратом, небезпечними факторами, які мають 
відношення до ризику для здоров’я;

➢ збір і аналіз даних за графіком пріоритетності, а 
також для нагальних потреб ризик-менеджерів;

➢ підготовка наукових даних або проведення 
дослідження, які б сприяли здійсненню оцінки 
ризику у галузі та сферах, що належать до 
компетенції Держпродспоживслужби в частині 
оцінки ризиків.
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Яким критеріям повинні відповідати
наукові організації для включення їх в МНО?

➢ високий науково-технічний рівень у галузі та сферах, 
що належать до компетенції Держпродспоживслужби 
в частині оцінки ризиків;

➢ виконання завдань в рамках надання науково-технічної 
допомоги, включаючи збір і аналіз даних стосовно 
ризиків, проведення оцінок ризику, наукових 
досліджень;

➢ наявність потужностей для проведення наукових 
досліджень.
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Що необхідно зробити організації, 
щоб стати членом МНО?

Наукові організації, які мають 
намір бути членом МНО:

➢ укладають Меморандум про 
співпрацю з 
Держпродспоживслужбою в 
частині діяльності з оцінки 
ризиків 

Наразі підписані 9 Меморандумів

…але робота по 
налагодженню співпраці з 

іншими організаціями триває
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Що необхідно зробити організації, 
щоб стати членом МНО?

Наукові організації, які мають 
намір бути членом МНО:

➢ надають відповідні заяви 
для включення їх в МНО
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Процедура створення МНО

➢ Сектор оцінки ризиків проводить 
оцінювання отриманих заяв на відповідність 
критеріям та готує перелік організацій, які 
включені до МНО

➢ Перелік публікується на веб-сторінці 
Держпродспоживслужби та регулярно 
оновлюється з метою функціональності і 
забезпечення необхідним експертним 
потенціалом та прозорості надання 
експертної допомоги Сектору оцінки ризиків
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Важливо для організацій-членів МНО

➢ В разі настання будь-яких змін в організації, що 
призводить до її невідповідності критеріям, 
визначеним для МНО така організація має 
повідомити Сектор оцінки ризиків про таку подію. 
Сектор в свою чергу здійснює розгляд можливості 
подальшої співпраці з такою організацією в складі 
МНО та повідомляє її про прийняте рішення у 15-
денний строк. 

➢ В кожній організації необхідно визначити контактну 
особу з метою забезпечення ефективної комунікації 
та співпраці.



10

Вдячні за Ваш відгук та 
запитання за посиланням:
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
cJ8A1BUYkxhL-MV6vc5tYB7mRHeYu5i-
xuizJFvq9UzNzAkw/viewform)

Контакти:

k.chuzhakina@dpss.gov.ua

https://docs.google.com/forms/d/1PVWxYR0pkmfjlgSKAsqcX-8xL3ZJ_f_Z3qfz5TiQtGk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1PVWxYR0pkmfjlgSKAsqcX-8xL3ZJ_f_Z3qfz5TiQtGk/edit
mailto:k.chuzhakina@dpss.gov.ua


Дякуємо за увагу!
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