МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
МІЖ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ТА СУМСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба), в особі Голови
Магалецької Владислави Валеріївни, що діє на підставі Положення про
Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
02.09.2015 № 667, Сумський державний університет (далі - СумДУ), в особі
ректора Карпуші Василя Даниловича, що діє на підставі Статуту Сумського
державного університету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від «16» червня 2015 р. № 639 і надалі іменовані як Сторони, а окремо
Сторона, уклали цей меморандум про таке:
1. Загальні положення
1.1. Меморандум про співпрацю (далі - Меморандум) визначає відносини та
напрями співробітництва між Сторонами.
1.1.1. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого
віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки та який реалізує державну
політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин,
ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, санітарного та
епідемічного благополуччя населення (крім виконання функцій з реалізації
державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та у
сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих
місць і доз опромінення працівників), з контролю за цінами, попередження та
зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я
населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї
відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і
садивного матеріалу), реєстрації та обліку машин в агропромисловому
комплексі, державного нагляду (контролю) у сфері агропромислового
комплексу, державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти
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рослин, насінництва та розсадництва, державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері, за якістю зерна
та продуктів його переробки, державного нагляду (контролю) за додержанням
заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин
під час створення, дослідження та практичного використання генетично
модифікованого організму у відкритих системах на підприємствах, в установах
та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування
і форми власності, здійснення радіаційного контролю за рівнем радіоактивного
забруднення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування. Сектор
оцінки ризиків - самостійний структурний підрозділ, принцип діяльності якого
ґрунтується на незалежному, об'єктивному та прозорому вивченні питання, яке
потребує науково-обґрунтованої оцінки ризиків у галузі ветеринарної
медицини, сферах безпечності харчових продуктів, кормів, санітарного та
епідемічного благополуччя населення в частині проведення санітарноепідеміологічних розслідувань захворювань, спричинених інфекційними
хворобами, масовими неінфекційними захворюваннями, отруєннями та
радіаційним ураженням людей через безпосередній вплив та/або контакт з
харчовими продуктами.
1.1.2. Сумський державний університет є юридичною особою публічного
права, державної форми власності, утворений у формі державної установи,
працює на засадах неприбутковості, є багатогалузевим закладом вищої освіти.
Згідно Всесвітнього рейтингу дослідницьких університетів світу ТНЕ \УогШ
Шіуегзігу університет входить до рейтингової групи 501-600 провідних
університетів світу та класифікується як університет із високою дослідницькою
продуктивністю, та входить у трійку кращих університетів України. За
результатами державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження
ними наукової (науково-технічної) діяльності СумДУ за 4 напрямами
«Гуманітарні науки та мистецтво», «Суспільні науки», «Математичні науки та
природничі», «Технічні науки» влючений до кваліфікаційної групи «А», за
напрямом «Біологія та охорона здоров'я» - «В». СумДУ, і зокрема, Медичний
інститут та кафедра громадського здоров'я в його складі, провадить освітню,
наукову, інноваційну та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану
на вивчення сучасних проблем медицини та охорони здоров'я, а також
суміжних галузей, які стосуються наук про життя і здоров'я населення;
управлінням
закладами
охорони
здоров'я
та закладами
санітарноепідеміологічного профілю; оцінки стану здоров'я та благополуччя населення,
моніторингу і реагування на детермінанти, які мають вплив на здоров'я
населення, в тому числі, гігієни та екології; здорового харчування та
безпечності харчових продуктів; забезпечення громадського здоров'я в рамках
концепції «Єдине здоров'я» та його взаємозв'язку у ланцюгу «людина тварини - довкілля».
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2. Мета та предмет Меморандуму
2.1. Мета цього Меморандуму - взаємне співробітництво між Сторонами,
зокрема, з метою розширення знань, взаємовигоди та спільних інтересів в
частині підготовки науково-обґрунтованого підґрунтя для прийняття рішень у
галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності харчових продуктів і кормів,
та здійснення відповідних санітарних заходів.
2.2. Предметом цього Меморандуму є координація зусиль та спільна
діяльність Сторін задля досягнення мети Меморандуму, що здійснюється у
форматі підготовки та реалізації напрямків взаємної співпраці, щодо такого:
2.2.1. Створення на базі Сектору оцінки ризиків Держпродспоживслужби
наукових експертних груп з оцінки ризиків (далі - НЕГОР) за галузями та
сферами діяльності.
2.2.2. Створення бази даних експертів, які, за потреби, будуть надавати
підтримку НЕГОР з окремих специфічних питань.
2.2.3. Створення мережі наукових організацій, основна мета якої обмін
науковою інформацією і даними для цілей проведення незалежної науковообґрунтованої оцінки ризиків у галузі ветеринарної медицини, сферах
безпечності харчових продуктів і кормів (далі - оцінка ризику).
2.2.4. Проведення збору, аналізу даних та оцінки ризиків у галузі
ветеринарної медицини, сферах безпечності харчових продуктів і кормів, з
урахуванням методів оцінки ризику згідно з нормами та вимогами,
встановленими відповідними міжнародними організаціями.
2.2.5. Інші види співпраці в межах чинного законодавства України,
узгоджені Сторонами.
3. Діяльність Сторін
3.1. Держпродспоживслужба:
3.1.1. Розробляє та затверджує процедури проведення оцінки ризиків з
урахуванням методів згідно з нормами та вимогами, встановленими
відповідними міжнародними організаціями.
3.1.2. Розробляє і затверджує процедуру відбору експертів до НЕГОР та
бази даних експертів.
3.1.3. Проводить відбір експертів відповідно до затвердженої процедури.
3.1.4. Організовує та проводить навчання щодо принципів та методологій
проведення оцінки ризиків для експертів НЕГОР, наукових експертів та інших
зацікавлених сторін.
3.1.5. Розробляє і затверджує процедуру відбору та створення мережі
наукових організацій для обміну науковою інформацією і даними для цілей
проведення оцінки ризиків.
3.1.6. Проводить відбір наукових організацій для створення мережі.
3.1.7. Здійснює планування проведення оцінки ризиків.
3.1.8. Забезпечує координацію проведення оцінки ризиків.
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3.1.9. Долучає до проведення оцінки ризиків спеціалістів, дотичних до
відповідного питання, профільних науково-дослідних установ і закладів вищої
освіти та акредитованих лабораторій, які будуть застосовувати свої професійні
знання, практичні навики та власний досвід у проведені оцінки ризиків.
3.1.10. Організовує та проводить заходи спрямовані на обмін досвідом між
фахівцями Сторін.
3.2. СумДУ:
3.2.1. Сприяє формуванню складу НЕГОР та бази експертів шляхом
надання відповідних кандидатур для відбору.
3.2.2. Приймає участь в навчаннях щодо принципів та методологій
проведення оцінки ризиків.
3.2.3. Сприяє створенню мережі наукових організацій шляхом подачі
заявки на участь в мережі відповідно до процедури.
,3.2.4. Сприяє діяльності членів НЕГОР та/або наукових співробітників
СумДУ, яких залучено до співпраці з оцінки ризику на базі Сектору, зокрема в
процесі збору, аналізу даних та обміну даними для проведення оцінки ризику,
проведенню наукових досліджень, які б сприяли здійсненню оцінки ризику,
поширенню передового досвіду щодо методів збору та аналізу науковотехнічних даних.
3.2.5. Відібрані експерти до НЕГОР чи бази експертів проводять оцінку
ризику та готують звіт відповідно до затверджених процедур з урахуванням
методів згідно з нормами та вимогами, встановленими відповідними
міжнародними організаціями.
3.2.6. Сприяє в підготовці статей та інших видів повідомлень про ризики.
3.2.7. Виконує інші заходи, що не суперечать чинному законодавству та
цьому Меморандуму.
3.3. Сторони сприяють:
3.3.1. Впровадженню діяльності щодо оцінки ризиків в Україні в межах
компетенції Сектору оцінки ризиків Держпродспоживслужби, визначеного
відповідним Положенням.
3.3.2. Застосуванню санітарних заходів та прийняттю інших управлінських
рішень на основі результатів оцінки ризиків.
3.3.3. Обміну знаннями або досвідом щодо методології збору, аналізу даних
та проведення оцінки ризиків у галузі ветеринарної медицини, сферах
безпечності харчових продуктів і кормів.
3.3.4. Підвищенню обізнаності щодо оцінки ризиків у відповідних сферах
та галузях шляхом участі в освітніх заходах, кваліфікаційних курсах і
програмах Сторін.
3.3.5. Спільному представленню інтересів перед третіми сторонами.
3.3.6. Спільному ініціюванню участі в національних і міжнародних
проектах і програмах в межах завдань, визначених цим Меморандумом.
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3.3.7.
Встановленню
прямих
зв'язків
із
міжнародними
установами/організаціями та підприємствами, входити в міжнародні громадські
тематичні об'єднання в установленому національним законодавством порядку.
3.3.8. Об'єднанню зусиль і координації дій, приймаючи узгоджені рішення,
спрямовані на створення сприятливих умов для подальшого розвитку і
удосконалення діяльності щодо оцінки ризиків в Україні.
4. Організація співпраці
4.1. У рамках цього Меморандуму Сторони керуються законодавством
України і здійснюють взаємодію на принципах рівноправності, відкритості та
доброчесності.
4.2. Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів даного
Меморандуму через уповноважених представників, делегованих Сторонами,
для розгляду нагальних питань і реалізації спільних дій.
,4.3. При виконанні умов цього Меморандуму Сторони гарантують
конфіденційність інформації, що передається одна одній, і зобов'язуються не
розголошувати і не передавати отриману ними інформацію третім особам, за
винятком випадків, передбачених законодавчими актами України та письмової
згоди іншої Сторони.
4.4. Сторони організовуватимуть регулярні зустрічі з метою обговорення
стану реалізації цього Меморандуму.
5. Заключні положення
5.1. Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що
не призводить до фінансових зобов'язань для будь-кого з них.
5.2. Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будьяких питань, подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з
положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін
укладати інші угоди з іншими особами.
5.3. Суперечки та розбіжності між Сторонами з питань, що належать до
сфери дії цього Меморандуму, будуть вирішуватися шляхом переговорів або
консультацій між Сторонами.
5.4. Зміни, доповнення та додатки до цього Меморандуму оформляються у
письмовій формі за підписом уповноважених осіб Сторін і є невід'ємною
частиною цього Меморандуму.
5.5. Цей Меморандум набуває чинності з дня його підписання усіма
Сторонами і діє до моменту його розірвання усіма Сторонами за взаємною
згодою або за бажанням однієї із Сторін з попереднім повідомленням іншої
Сторони не менше ніж за ЗО днів.
5.6. Текст цього Меморандуму складено у двох примірниках, по одному
примірнику для кожної сторони.
5.7. Цей Меморандум є відкритим для приєднання будь-якими іншими
сторонами, шляхом його підписання. Приєднатись до цього меморандуму

можливо за умови визначення прав та обов'язків для сторони що приєдналася
шляхом укладання додаткової угоди.

6.

Юридичні адреси Сторін:

Державна служба України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
Україна, 01001, м. Київ,
вул. Бориса Грінченка 1,
тел. (044) 279-12-70,
факс (044) 279-48-83
\уеЬ: Ьир§://ф§8.§оу.иа
е-таіі: іпіо@ф55.аоу.иа
ЄДРПОУ 39924774

Сумський державний університет

Україна, 40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
тел./ факс (0542) 334-058
\уеЬ: Ьі:1:р5://\уу^\у.5итаи.еаи.иа/
е-таіі: к а п с ^ и т а и . е с ш . и а
ЄДРПОУ 05408289
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Відповідальна особа від СумДУ за
співпрацю з
Держпродспоживслужбою
професор кафедри громадського
здоров'я МІ, д.вет.н.
ПОГОДЖЕНО
Завідувач кафедри громадського
здоров'я, д.мед.н., професор

Директор МІ, д.мед.н., професор

Проректор з наукової роботи СумДУ,
доктор ф.-м. н., професор

Бергілевич О.М.

