Питання забезпечення якісного
літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2013 році є серед
пріоритетних, відтак державний
санітарно-епідеміологічний нагляд
за закладами оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2013 року буде
здійснюватися на підставі Закону
України від 04.09.2008р. №375-VI
“Про оздоровлення та відпочинок
дітей” та інших нормативно-правових актів.
На Львівській залізниці проводиться масштабна підготовча робота до
початку сезону оздоровлення дітей, у
якій враховано вимоги постанови в.о.
головного державного санітарного лікаря Львівської залізниці від 30.04.2013
року №4 “Про забезпечення належного
санітарно-протиепідемічного благополуччя дітей у закладах оздоровлення та
відпочинку влітку 2013 року”.
З метою проведення якісного та
безпечного відпочинку дітей та підлітків
в оздоровчих закладах Львівської залізниці відбулася нарада за участю керівників, медичних працівників дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку,
спеціалістів державної санепідслужби
щодо здійснення контролю за літніми
оздоровчими закладами.
Основним завданням є забезпечення контролю за діяльністю дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку
незалежно від форми власності і підпорядкування, зокрема стосовно створення в них безпечних умов для перебування дітей; умов, що відповідають
вимогам санітарних норм; за здійсненням заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я дітей. Важливим
під час проведення оздоровлення та
відпочинку є також забезпечення дітей
якісними продуктами харчування і лікарськими засобами тощо.

Цього року оздоровлення дітей залізничників буде проводитися на базі двох
оздоровчих закладів, які ще не розпочали своєї діяльності. Держсанепідслужба
на Львівській залізниці звертається до
керівників, на балансі яких утримуються
заклади оздоровлення та відпочинку,
із вимогою належної підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії.
Особлива увага акцентується на стані
систем водопостачання, каналізації,
організації харчування, медичного
забезпечення та здійснення заходів
ефективної профілактики інфекційних
захворювань.
При оформленні дітей в оздоровчі
табори батькам треба звернути увагу на необхідність медичної довідки
встановленого зразка (форма №079/о
– “Медична довідка на учня, що
від’їжджає в оздоровчий табір”), яка є
обов’язковим документом для дітей.
Ця медична форма заповнюється ме-

Відшкодування завданої шкоди
– один з важливих принципів будь-якого
законодавства, він є актуальним і для
України як правової держави. При цьому
необхідно відзначити, що ініціатором
відшкодування може виступати як держава через своїх уповноважених представників, так і потерпілий – фізична
або юридична особа.
Процедура подання на відшкодування завданої шкоди та порядок його розгляду виписані в чинних Цивільному та Кримінальному
процесуальному кодексах України.
У цій публікації ми хочемо привернути увагу читача до питань відшкодування
збитків, що виникли внаслідок вчинених злочинів, та особливості дій потерпілої сторони.
Питання відшкодування збитків постійно постають перед потерпілою від злочину особою
і є особливо актуальні сьогодні, коли притягнення осіб до кримінальної відповідальності
за вчинення злочину здійснюються як за новим Кримінальним процесуальним кодексом
України, що набрав чинності 20 листопада
2012 року, так і за Кримінально-процесуальним кодексом України від 1960 р. щодо
кримінальних справ, які надійшли до суду
до набрання чинності новим КПК України від
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дичним працівником лікувального закладу для забезпечення інформацією
про стан здоров’я дитини та даних про
отримані профілактичні щеплення проти інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики. Для медичного працівника табору відпочинку така інформація
зменшує ризик виникнення інфекційної
захворюваності під час перебування дітей та підлітків в оздоровчому закладі.
Для поїздки у табір необхідною також є
довідка про відсутність контакту з інфекційними захворюваннями у сім’ї, квартирі, школі. Такі ж вимоги стосуються і тих
дітей, які скеровуються в інші заклади
оздоровлення та відпочинку.
Лілія НИЧИПОРЧУК,
лікар-епідеміолог, заступник
начальника санітарно-карантинного
відділу Управління на Львівській залізниці
Головного управління Держсанепідслужби
на залізничному транспорті

2012 року (п.11 розділу ХІ).
Співставлення обох кодексів у частині
пред’явлення позовів про стягнення завданих злочином збитків показує, що, відповідно
до ст. 28 КПК України (1960 р.), цивільний
позов може бути пред’явлений як під час
досудового слідства і дізнання, так і під час
судового розгляду справи, але до початку
судового слідства.
Разом із тим, згідно з положеннями ч.1 ст.
128 КПК України (2012 р.), особа, якій кримінально караним діянням завдано майнової
та/або моральної шкоди, має право під час
кримінального провадження до початку судового розгляду пред’явити цивільний позов.
Із цього випливає, що особа, яка зазнала
збитків, має право подати позов із моменту
визнання її потерпілою до початку судового
слідства, якщо справа розглядається за нормами КПК України 1960 р., або до початку судового розгляду, якщо справа розглядається
за нормами КПК України 2012 р.
Після цього позов про відшкодування
збитків, завданих злочином, можна подавати тільки в порядку цивільного, господарського чи адміністративного судочинства. Це – суттєве зауваження, на яке мало
хто звертає увагу, але яке стає причиною
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невиправданого затягування строків із відшкодування збитків.
Доречно зауважити, що, відповідно до
вимог ч.3 ст.128 КПК України, ст. 5 та 36-1
Закону України “Про прокуратуру”, прокуратура наділена правом здійснювати представництво інтересів громадянина або держави
в суді у випадках, визначених законом. При
цьому її представництво в суді інтересів громадянина обмежене і здійснюється у випадку
неспроможності громадянина через фізичний
стан, неповноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно
захистити свої порушені чи оскаржувані права або реалізувати процесуальні повноваження. Представництво в суді інтересів держави здійснюється лише за наявності щодо
неї порушень або їхньої загрози.
Щодо представництва прокуратурою інтересів держави шляхом подання позовів, то
тут слід керуватися роз’ясненнями та практикою судів. Зокрема, відповідно до рішення
Конституційного суду України від 08.04.1999
р. у справі №1-1/99 (№3 – рп/99), постанови
Верховного Суду України від 22.02.2005 р.
у справі №33/120-04, прокурор може представляти інтереси держави тільки у випадку,
коли потерпілою стороною у справі є орган

k|bPbq|jhi

g`kPgmh)mhj

Ольга ПАДКОВСЬКА......................226-01-65
Олександр ГЕРШУНЕНКО.............226-37-83

В Україні продовжують реєструвати спалахи
гострих кишкових інфекцій. У травні цього року випадок масового отруєння зареєстрований в обласному Миколаєві, унаслідок якого 14 осіб, у тому
числі п’ятеро дітей, були госпіталізовані. Причиною
інфекційного спалаху стало порушення технологічного процесу приготування страв та антисанітарія у
закладі харчування. На Львівщині теж зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, унаслідок якого
захворіла 21 особа. Основними симптомами захворювання були підвищення температури тіла, нудота,
блювота, пронос, явища загальної інтоксикації. На
Львівській залізниці групових спалахів гострих кишкових інфекцій не зафіксовано, але зареєстровано 15
поодиноких випадків.
Варто наголосити, що запобігти захворюванню на
гострі кишкові інфекції значно легше, ніж лікувати. Щоб
уберегтися від кишкової інфекції та харчового отруєння, необхідно:
– відмовитися від вживання продуктів і напоїв за
найменшої підозри щодо їх недоброякісності та прострочених термінів споживання;
– не купувати продукти харчування на стихійних
ринках або у приватних осіб;
– перед споживанням овочів, фруктів та ягід їх необхідно добре промити питною водою, а перед споживанням дітьми – облити окропом;
– не брати в дорогу продукти, що швидко псуються;
– не готувати продукти із запасом (зберігання страви без належних умов не повинно перевищувати
2-х годин);
– перед приготуванням їжі та перед її вживанням завжди мити руки з милом, обов’язково мити руки після
відвідування туалетів;
– не використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел
водопостачання.
У разі виявлення перших ознак кишкового захворювання необхідно терміново звернутися до найближчої
лікувальної установи, оскільки самолікування у таких
випадках є небезпечним для здоров’я та життя!
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державної влади або орган місцевого самоврядування, наділені повноваженнями виконавчої влади. Разом з тим, відповідно до
чинного законодавства, прокуратура не має
права заявляти позови в інтересах суб’єкта
господарської діяльності, навіть державної
форми власності.
За таких умов у 2013 році прокуратурою
міста Ужгорода подано до суду 10 позовних
заяв про відшкодування збитків, завданих
злочином, у т.ч. для покриття витрат на лікування потерпілих внаслідок злочинних дій
правопорушників. Усіх заяви скеровано на
розгляд суду разом із матеріалами кримінального провадження.
Підсумовуючи викладене, звертаємо
увагу на те, що неминуча відповідальність
винної у злочині особи як моральна, так і
матеріальна залежить від активності потерпілої у справі сторони на стадії досудового
кримінального провадження (слідства), у
т.ч. її своєчасне звернення до прокуратури з
клопотанням про здійснення представництва
її інтересів у суді в передбачених законом
випадках.
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