
 Форма 4 

 
 

Звіт про виконання Плану роботи Головного управління Держпродспоживслужби 

 в Луганській області на 2019 рік 

 

№ 

з/п 

Найменування завдання (заходу) Термін 

виконання  

Відповідальні 

за виконання 

Результат виконання 
(стан виконання, коротко основні 

показники) 

Причини 

невиконанн

я 

1 2 3 4 5 6 

Відповідно до затвердженого плану роботи на 2019 рік 

1.  

1.1  Проведення планових внутрішніх 

аудитів відповідно до Операційного 

плану діяльності з внутрішнього 

аудиту на 2019 рік Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області, затвердженого 

Начальником Головного управління 

від 04.02.2019. 

Протягом 

року 

М. Смалій  Проведено планові внутрішні 

аудити відповідно до 

затвердженого Операційного 

плану діяльності з 

внутрішнього аудиту на 2019 

рік Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області, результати 

виконання якого наведено у 

формі звітності №1-ДВА «Звіт 

(зведений звіт) про результати 

діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту» за 2019 

рік 

- 

1.2 Прийняти участь у нараді 

організованій Державною службою 

України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту 

споживачів, щодо актуальних 

питань здійснення санітарно-

Березень, 

липень 2019 

року 

Ю. Пєріна  Виконано - 



епідеміологічних розслідувань, 

спрямованих на виявлення причин 

та умов, що призводять до 

виникнення і поширення 

інфекційних хвороб серед 

населення, у тому числі через 

харчові продукти, групових та 

індивідуальних харчових отруєнь, 

масових неінфекційних 

захворювань (отруєнь).  

1.3 Організація та проведення наради з 

представниками територіальних 

Управлінь Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області на тему: «Рік 

роботи Держпродспоживслужби. 

Здобутки та плани». 

07.02.2019 

16.05.2019  

 

Ю. Пєріна  Виконано - 

1.4 Прийняти участь у семінарі-нараді, 

організованому Державною 

службою України з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів, на тему: 

«Актуальні питання забезпечення 

санітарного та епідемічного 

благополуччя населення. 

Дотримання вимог санітарного 

законодавства у ході підготовки до 

оздоровчого сезону». 

Травень 

2019 рік 

Ю. Пєріна  Виконано - 

1.5 Взяти участь у семінарі-нараді, що 

буде організований Державною 

службою України з питань 

Вересень 

2019 року 

Ю. Пєріна  Виконано - 



безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів, на тему: 

«Актуальні питання надання 

адміністративних послуг, 

передбачених санітарним 

законодавством. Підведення 

підсумків оздоровчого сезону. Стан 

підготовки навчальних закладів до 

нового навчального року». 

2. Заходи з реалізації державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих 

показників якості харчових продуктів, ідентифікації та реєстрації  тварин 

2.1 Складання Плану заходів 

державного нагляду (контролю)  у 

сфері безпечності та окремих 

показників якості харчових 

продуктів на 2020 рік 

Листопад 

2019 року 

С. Задорожня , 

А. Мацулевич,  

К. Обозна, 

С. Бублик,  

Д. Косяков,  

Г. Логвін  

Виконано - 

2.2 Збір і обробка щотижневої, 

щомісячної, щоквартальної  форми 

державної статистичної звітності. 

Протягом 

2019 року 

С. Задорожня, 

А. Мацулевич,  

К. Обозна,  

С. Бублик,  

Д. Косяков,  

Г. Логвін 

Виконано - 

2.3 Аналіз та передача даних щодо 

проведених заходів державного 

нагляду (контролю) відносно 

суб’єктів господарювання 

Протягом 

2019 року 

С. Задорожня, 

А. Мацулевич, 

К. Обозна,  

С. Бублик,  

Д. Косяков,   

Г. Логвін  

Виконано - 

2.4 Організація та проведення 

семінарів-нарад на тему: 

Протягом 

2019 року 

С. Задорожня, 

А. Мацулевич, 

Виконано - 



«Особливості впровадження 

НАССР на потужностях, що 

здійснюють обіг харчових 

продуктів», «ДСТУ 3662:2018 

«Молоко-сировина коров'яче. 

Технічні умови» – гармонізовані  до 

європейського законодавства 

вимоги щодо безпечності  молока-

сировини, найкращі практики 

виробництва молока та молочних 

продуктів», «Ідентифікація і 

простежуваність тварин – шляхи 

забезпечення безпечності харчових 

продуктів від лану до столу»,    

«Методика проведення державного 

аудиту. Застосування та 

впровадження програм-передумов 

та принципів системи аналізу 

небезпечних факторів та контролю 

у критичних точках». 

Розміщення у засобах масової 

інформації просвітницької роботи, 

щодо переваг впровадження 

системи НАССР. 

К. Обозна, 

С. Бублик, 

Д. Косяков,  

Г. Логвін  

2.5 Розробка, впровадження та 

контроль за виконанням   Плану 

державного моніторингу залишків 

ветеринарних препаратів та 

забруднювачів у живих тваринах та 

необроблених харчових продуктах 

тваринного походження та кормах 

на 2019 рік. 

Січень 2019  

та протягом 

2019 року 

С. Задорожня  Виконано - 



2.6 Розміщення у засобах масової 

інформації просвітницької роботи, 

щодо обов’язків власників тварин та 

господарств, що займаються 

утриманням, розведенням тварин 

визначених Законом України «Про 

реєстрацію та ідентифікацію 

тварин» 

Березень, 

вересень  

2019 року 

К. Обозна  Виконано - 

2.7 Перевірка організації роботи 

уповноважених осіб. 

Протягом  

2019 року 

С. Задорожня  Виконано - 

2.8 Перевірка організації роботи 

лабораторій ветеринарно-санітарної 

експертизи на агропродовольчих 

ринках у відповідності з вимогами 

чинного законодавства України 

Протягом  

2019 року 

С. Задорожня, 

А. Мацулевич, 

К. Обозна, 

С. Бублик, 

Д. Косяков,  

Г. Логвін 

Виконано - 

2.9 Вивчення актів харчового 

законодавства,  в тому числі  

проектів законодавчих актів  у сфері 

безпечності та окремих показників 

якості харчових продуктів. 

Протягом 

2019 року 

С. Задорожня, 

А. Мацулевич, 

К. Обозна, 

С. Бублик, 

Д. Косяков,  

Г. Логвін 

Виконано - 

2.10 Перевірка територіальних 

структурних підрозділів Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області на предмет  

виконання наказів Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області та нормативно-

Протягом 

2019 року 

С. Задорожня, 

А. Мацулевич, 

К. Обозна, 

С. Бублик, 

Д. Косяков,  

Г. Логвін 

Виконано - 



правових актів у сфері безпечності 

та окремих показників якості 

харчових продуктів. 

2.11 Підготовка аналітичних матеріалів 

щодо виконання «Плану 

протиепізоотичних заходів по 

профілактиці основних заразних 

хвороб тварин на 2019 рік» та 

участь в проведенні наради щодо 

підсумків роботи  у 2018 році  

Держпродспоживслужби 

Луганської області. 

I квартал  

2019 року 

В. Морозов  Виконано - 

2.12 Проведення  наради з 

відповідальними спеціалістами 

державних установ ветеринарної 

медицини стосовно рекомендацій  

щодо здійснення лабораторного 

контролю за ефективністю 

пероральної імунізації диких 

м’ясоїдних тварин на території 

Луганської області. 

Січень-

лютий  2019 

року   

В. Морозов  Виконано - 

2.13 Підготовка та організація  наради за 

участю пасічників та інших 

зацікавлених сторін щодо питань 

попередження та ліквідації хвороб і 

отруєнь бджіл. 

Січень 2019 

року 

В. Мірошник  Виконано - 

2.14 Проведення  наради з 

відповідальними спеціалістами та 

фахівцями Держпродспоживслужби 

Луганської області щодо аналізу  

роботи з використанням  «Єдиної 

Лютий 2019 

року 

В. Морозов  Виконано - 



інформаційної системи по 

проведенню протиепізоотичних 

заходів в Луганській області». 

2.15 Проведення семінару - наради на 

тему: «Африканська чума свиней –  

особливості розповсюдження в 

Луганській області. Заходи 

профілактики та боротьби в дикій 

фауні». 

Березень 

2019 року 

В. Мірошник  Виконано - 

2.16 Проведення семінару на тему: 

«Інфекційні хвороби птиці, методи 

лабораторної діагностики та 

профілактичні заходи біобезпеки 

птахогосподарств і територій 

населених пунктів» 

Березень 

2019 року 

О. Логвін  Виконано - 

2.17 Проведення теоретичного семінару 

- навчання на тему: «Контроль 

трансмісивних захворювань (ящур 

тварин, заразний вузликовий 

дерматит великої рогатої худоби)» 

Березень 

2019 року 

В. Морозов  Виконано - 

2.18 Проведення семінару - наради на 

тему: «Профілактика сказу тварин. 

Заходи щодо ліквідації осередків 

захворювання тварин на сказ». 

Квітень 

2019 року 

Г. Кравцова  Виконано - 

2.19 Підготовка інформаційних 

матеріалів для публікації в засобах 

масової інформації ветеринарно-

просвітницьких статей на теми: 

«Обов’язки власників домашніх 

тварин щодо профілактики сказу»; 

«Рекомендації господарям з 

Травень  

грудень 

2019 року 

В. Морозов  Виконано - 



недопущенню виникнення 

африканської чуми свиней на 

подвір’ях»; «Заразний вузликовий 

дерматит великої рогатої худоби – 

клінічні ознаки, заходи 

профілактики та ліквідації». 

2.20 Проведення семінару - наради на 

тему: «Профілактика сибірки 

тварин. Заходи щодо ліквідації 

осередків захворювання тварин на 

сибірку» 

Липень 

2019 року 

О. Логвін  Виконано - 

2.21 Проведення  семінар-наради з 

керівниками та відповідальними 

спеціалістами  

Держпродспоживслужби 

Луганської області щодо  роботи  

«Єдиної інформаційної системи по 

проведенню протиепізоотичних 

заходів в Луганській області» 

Липень 

2019 року 

В. Морозов  Виконано - 

2.22 Підготовка матеріалів для 

розрахунку «Плану 

протиепізоотичних заходів по 

профілактиці основних заразних 

хвороб тварин на 2020 рік». 

Листопад 

2019 року 

В. Морозов,    

В. Мірошник, 

 О. Логвін  

Виконано - 

2.23 Проведення семінару - наради на 

тему: «Африканська чума свиней – 

епізоотологія та особливості 

розповсюдження. Заходи 

профілактики та боротьби в дикій 

фауні». 

Листопад 

2019 

року 

В. Мірошник  Виконано - 



2.24 Підготовка аналітичних матеріалів 

щодо виконання «Плану 

протиепізоотичних заходів по 

профілактиці основних заразних 

хвороб тварин на 2019 рік» та 

участь в проведенні наради щодо 

підсумків роботи  за рік 

Держпродспоживслужби 

Луганської області. 

Грудень 

2019 року 

 В. Морозов,  

 В. Мірошник,  

 Г. Кравцова,  

 О. Логвін  

Виконано - 

2.25   Робота зі зверненнями громадян Протягом 

2019 року 

С. Задорожня, 

А. Мацулевич, 

К. Обозна, 

С. Бублик, 

Д. Косяков,  

Г. Логвін 

Виконано - 

3. Заходи з реалізації державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення 

3.1 Підготовка та направлення звіту про 

проведення планових та 

позапланових перевірок суб’єктів 

господарювання та результати 

здійснення заходів державного 

нагляду (контролю), інформація про 

загальні показники контрольно-

наглядової діяльності у сфері 

санітарного законодавства 

Щокварталь

но 

до 10 числа 

наступного 

за 

кварталом 

місяця 

Ю. Пєріна Виконано - 

3.2 Узагальнення інформації щодо 

закладів оздоровлення та 

відпочинку (незалежно від форм 

власності та підпорядкування), 

зокрема за створенням в них 

безпечних умов перебування, стан 

До 

10.06.2019  

 

 

 

 

Ю. Пєріна Виконано - 



та хід підготовки до сезону 

оздоровлення та відпочинку дітей 

влітку.  

Забезпечення підготовки 

інформаційно-аналітичних 

матеріалів про підсумки 

оздоровлення та відпочинку дітей 

влітку 

 

 

 

 

 

 

До 

15.09.2019 

3.3 Здійснення державного нагляду за 

дотриманням санітарного 

законодавства в закладах освіти у 

ході підготовки до нового 2019-

2020 навчального року, звіт про 

стан та хід готовності навчальних 

закладів до нового навчального 

року 

20.08.- 

01.09.2019 

Ю. Пєріна Виконано - 

3.4 Підготовка узагальнених матеріалів 

щодо проведення державного 

санітарно-епідеміологічного 

нагляду в місцях компактного 

проживання oci6, які належать до 

ромської національної меншини 

(проходження профілактичних 

обстежень, проведення 

роз’яснювальної роботи відносно 

здорового способу життя тощо) 

 23.01.2019 Ю. Пєріна Виконано - 

3.5 Узагальнення інформації щодо 

адміністративних послуг, видачі 

документів дозвільного характеру 

та погоджувальних процедур 

Щокварталь

но до 3 

числа, 

наступного 

Ю. Пєріна Виконано - 



за 

кварталом 

місяця 

3.6 Здійснення державного нагляду за 

додержанням підприємствами, 

установами, організаціями всіх 

форм власності та громадянами 

державних санітарних норм і 

правил, гігієнічних нормативів і 

регламентів безпечного 

виробництва, транспортування, 

зберігання, застосування 

пестицидів і агрохімікатів, за 

вмістом залишкової кількості 

пестицидів і агрохімікатів у 

харчових продуктах та 

продовольчій сировині, зокрема 

імпортованих лікарських травах, 

водних об’єктах, воді, що 

використовується для 

господарсько-питного постачання, 

купання, спортивних занять, 

організованого відпочинку та з 

лікувальною метою, лікувальних 

грязях, ґрунтах, на землях 

населених пунктів, оздоровчого та 

рекреаційного призначення. 

Протягом 

року 

Ю. Пєріна Виконано 12  позапланових 

заходів державного нагляду 

(контролю) за заявами об’єктів 

господарювання, видано 12 

Санітарних паспортів на право 

одержання, зберігання і 

застосування пестицидів і 

мінеральних добрив. 

- 

4. Заходи з організації санітарно-епідеміологічних розслідувань 

4.1 Забезпечення інформування щодо 

реєстрації спалахів інфекційних 

захворювань, харчових отруєнь, 

Протягом 

року 

Ю. Пєріна При реєстрації спалаху 

інформування 

- 



тощо серед населення (позачергові 

та заключні повідомлення про 

групові захворювання та спалахи 

інфекційних хвороб, харчові 

отруєння (ботулізм). 

Держпродспоживслужби 

здійснюється своєчасно  

4.2 Підготовка звіту про здійснення 

територіальними органами 

Держпродспоживслужби санітарно-

епідеміологічних розслідувань, 

спрямованих на виявлення причин 

та умов, що призводять до 

виникнення і поширення 

інфекційних хвороб серед 

населення, у тому числі через 

харчові продукти, групових та 

індивідуальних харчових отруєнь, 

масових неінфекційних 

захворювань (отруєнь). 

Протягом 

року 

Ю. Пєріна Виконано  - 

4.3 Висвітлення на офіційному сайті 

Держпродспоживслужби 

повідомлень та матеріалів щодо 

проведення санітарно-

епідеміологічних розслідувань, 

спрямованих на виявлення причин 

та умов, що призводять до 

виникнення і поширення 

інфекційних хвороб серед 

населення, у тому числі через 

харчові продукти, групових та 

індивідуальних харчових отруєнь, 

масових неінфекційних 

захворювань (отруєнь) 

Протягом 

року 

Ю. Пєріна Виконано - 



5. Заходи з реалізації державної політики у сферах карантину та захисту росин, насінництва та розсадництва 

5.1 Надання пропозицій до проекту 

«Про затвердження уніфікованих 

форм актів  перевірок у сферах 

насінництва та розсадництва, 

охорони прав на сорти  рослин 

Державної  служби України  з 

питань  безпечності харчових 

продуктів  та захисту  споживачів». 

Протягом  

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

 

Пропозиції надано Лист 

пропозиції від 19.07.2019 

- 

5.2 Надання пропозицій до порядку 

«Про затвердження Порядку 

вибіркового фітосанітарного 

контролю» 

ІV квартал І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Пропозиції надано 

листом 05.12.2019  

- 

5.3 Просвітницька робота серед  

суб’єктів  господарювання сферах 

карантину та захисту росин, 

насінництва та розсадництва 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Проведено 103 наради 

протягом року 

- 

5.4 Організація проведення весняних 

контрольних обстежень 

сільськогосподарських угідь.  

Визначення стану переземівлі 

шкідливих об’єктів  та загрози від 

них, уточнення обсягів хімічних та 

біологічних обробок у 2020 році. 

Квітень –

березень 

І. Ляскевич  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Наказ від 17.06.2019 

№159,  звіт до 15 квітня 

надано.  

- 



5.5 Участь в проведенні 2-х 

національних  семінарів в рамках 

регіонального Проекту  з технічного 

співробітництва з Продовольчою та 

сільськогосподарською 

організацією  ООН (ФАО) 

«Зміцнення потенціалу 

національних  служб 

фітосанітарного  контролю в 

чотирьох східно-європейських  

країнах». 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Прийнято участь в 

нараді-семінарі в 

ЕКСПО-центрі «АГРО 

2019» 

- 

5.6 Участь у курсах підвищенні 

кваліфікаціїї  спеціалістів  

управлінь фітосанітарної безпеки, 

головних управлінь 

Держпродспоживслужби 

Квітень, 

травень, 

червень, 

вересень, 

жовтень 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Участь спеціалістів  

управління 

фітосанітарної безпеки в 

курсах підвищенні 

кваліфікаціїї  100% 

згідно графіку 

- 

5.7 Участь в проведенні  науково-

практичного семінару з питань  

удосконалення методів  обліку 

шкідників і хвороб, 

сільськогосподарських рослин   та 

складання прогнозу розвитку  і 

поширення їх у 2020 році. 

Вересень І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

 - 

5.8 Участь в проведенні семінару - 

наради на тему: «Здійснення 

фітосанітарного контролю  

вантажів з об’єктами регулювання в 

інформаційній системі єдине вікно» 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

Проведено семінар-

нараду відділів 

карантину та 

фітосанітарних заходів 

- 



О. Мішура на кордоні, відмічено в 

протоколі управління 

5.9 Організація  та проведення осінніх 

обстежень полів сівозміни, садів,  

виноградників, неорних земель, 

лісосмуг, пасовищ та інших угідь з 

метою виявлення та обліку 

зимуючих стадій шкідливих 

організмів. 

Вересень-

жовтень 

 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Проведено осінні 

обстеження відповідно 

до наказу, відомості 

включено до річного 

звіту 

- 

5.10 Складання інформаційних 

повідомлень про появу та розвиток 

шкідливих об’єктів на посівах с/г 

культур 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Складено 167 

інформаційних 

повідомлень 

- 

5.11 Складання термінових повідомлень 

(сигналів) 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Складено 217 термінових 

повідомлень 

- 

5.12 Визначення ефективності 

застосованих засобів захисту 

рослин 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Визначено ефективність 

застосованих засобів 

захисту рослин на площі 

37,94 тис.га 

- 



5.13 Координація проведення 

фітосанітарної діагностики та 

нагляду за розвитком, поширенням і 

шкодочинністю шкідливих 

організмів 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Виконано. Звіти надано 

вчасно, в повному обсязі. 

- 

5.14 Участь в проведенні семінару-

наради на тему «Ризики 

проникнення небезпечних 

шкідливих організмів з імпортними 

об’єктами регулювання». 

ІV квартал І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Проведено на 

щомісячних нарадах, 

протоколи №1-6 

- 

5.15 Проведення роботи щодо 

акредитації інспекторів ISO|IEC 

17025 (набір методик  і 

підтверджуючі документи, 

узгодженні на національному рівні, 

адаптовані до місцевих умов),за 

допомогою програми TVINING та 

інші міжнародні інструкцій. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Не виконано Жодного разу в 

2019 році 

спеціалісти 

управління не були 

включені до 

проекту TVINING 

5.16 Постійний збір і обробка 

щотижневої щодо проведення 

захисних заходів та забезпечення  

сільгоспвиробників  засобами 

захисту рослин. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

виконано - 



5.17 Постійний збір щотижневої 

інформації щодо фітосанітарного 

стану сільськогосподарських угідь. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура  

Виконано. Надіслано 40 

щотижневих 

інформаційних 

повідомлень 

- 

5.18 Постійний збір щотижневої 

інформації щодо фітосанітарного 

стану сільськогосподарських угідь. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Виконано  - 

5.19 Вивчення спеціалістами захисту 

рослин збірника: «Прогноз 

фітосанітарного стану агроценозів 

України та рекомендацій щодо 

захисту рослин у 2020 році. 

І квартал І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Виконано  - 

5.20 Зведення та підготовка «Огляду 

поширення карантинних організмів 

в Україні станом на 01.01.2020р.» 

І квартал І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Виконано, надано 

інформацію. 

- 



5.21 Проведення аналізу змін, що 

відбулися в останні роки в списках 

шкідливих організмів  А1 і А2, 

рекомендованих  ЄОЗР для 

регулювання в якості  карантинних 

з метою визначення основних видів 

шкідливих організмів, 

рекомендованих до внесення в 

національний Перелік   

регульованих шкідливих 

організмів. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Розглянуто зміни в 

списках А1, А2 від 

16.07.19 № 397. Вивчено 

внесені організми до 

оновленого переліку: 12   

нових видів –      10 

шкідників,        1 нематода 

і           1 хвороба 

- 

5.22 Участь у проведенні  робіт з 

міжнародного співробітництва  в 

галузі  карантину і захисту рослин з 

міжнародними організаціями, 

участь у  переговорах з зарубіжними  

делегаціями,  здійснення 

організаційних заходів семінарів, 

конференцій. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Не виконано  Жодного разу в 

2019 році 

спеціалісти 

управління не були 

включені до 

проекту TVINING - 

5.23 Участь у заходах в проекті  

TWINNING «Наближення 

законодавства України  до  

законодавства ЄС у сфері  засобів 

захисту  рослин та здоров’я  рослин 

і посилення відповідних  

інспекційних та лабораторних 

служб». 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура  

Не виконано Жодного разу в 

2019 році 

спеціалісти 

управління не були 

включені до 

проекту TVINING 

5.24 Участь у проведенні моніторингу  

офіційних фітосанітарних вимог  

основних країн експортерів. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Не виконано Жодного разу в 

2019 році 

спеціалісти 

управління не були 



Л. Раушкіна  

О. Мішура 

включені до 

проекту TVINING 

5.25 Опрацювання, підготовка 

документів для  нотифікаційних 

повідомлень національним 

організаціям з карантину та захисту 

рослин  зарубіжних країн про 

порушення, допущенні при експорті 

в Україну об’єктів регулювання. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Виявлено порушення 

міжнародног стандату 

№15, направлено 9 

нотифікацій 

- 

5.26 Координація роботи спеціалістів 

Управління фітосанітарної безпеки 

Головного  управління 

Держпродспоживслужби  в 

Луганській області  щодо 

здійснення виконання норм 

передбачених чинним 

законодавством, особами, які 

здійснюють господарську 

діяльність, пов’язану з  

виробництвом ,переробкою, 

зберіганням, транспортуванням  і 

торгівлею рослинами та 

рослинними продуктами ,в межах 

своєї компетенції  та спрямована на 

охорону території України  від 

занесення регульованих шкідливих 

організмів ,а також щодо заходів з 

захисту сільськогосподарських  та 

інших угідь від шкідливих 

організмів та дотримання 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Спеціалістами 

Управління 

фітосанітарної безпеки 

здійснено заходи з 

роз’яснення та навчання 

осіб, які здійснюють 

господарську діяльність, 

пов’язану з  

виробництвом, 

переробкою, 

зберіганням, 

транспортуванням  і 

торгівлею рослинами та 

рослинними продуктами 

103 заходи 

- 



регламентів  застосування засобів 

захисту  рослин, балансу та 

технологічного контролю 

пестицидів. 

5.27 Збір  і узагальнення звітів управлінь 

контролю у сфері насінництва і  

розсадництва  територіальних 

органів про проведену роботу. 

Зведення аналізу звітів щодо 

проведених  заходів  із захисту 

посівів сільськогосподарських 

культур  у І півріччі 2020 року. 

липень І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Виконано, звіти надано 

вчасно та в повному 

обсязі 

- 

5.28 Зведення звітів щодо закладання 

ділянок для  селекційних, дослідних 

робіт та експонування  

сільськогосподарських культур. 

ІІІ-ІV 

квартал 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Виконано, звіти надано 

вчасно та в повному 

обсязі 

- 

5.29 Підготовка  планових заходів  

державного нагляду (контролю на 

2021 рік.) 

ІV 

квартал 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Виконано, план заходів 

державного нагляду 

надано вчасно та в 

повному обсязі 

- 

5.30 Зведення щоквартальної та 

щорічної звітності з виробничої 

діяльності територіальних органів  

Держпродспоживслужби  України, 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Виконано, звіти надано 

вчасно та в повному 

обсязі 

- 



що входять до сфери  карантину та 

захисту рослин, центральної та 

обласних фітосанітарних  

лабораторій у 2020 р. 

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

5.31 Проведення моніторингу 

обмежено-поширених  в України  

карантинних  організмів. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Виконано, огляд 

розповсюдження  надано 

вчасно та в повному 

обсязі 

- 

5.32 Ведення загальнодержавних  

реестрів затверджених наказом 

Мінагрополітики від 21.11.2006 

№690 «Про затвердження  Порядку  

реєстрації осіб, які здійснюють 

господарську  діяльність, пов’язану 

з   виробництвом  та обігом об’єктів 

регулювання», наказом 

Мінагрополітики від 22грудня 

2005року № 731 «Про затвердження 

Фітосанітарних правил  ввезення з-

за кордону, перевезення  в межах 

країни, експорту та виробництва 

дерев’яного пакувального 

матеріалу» та на виконання 

Протоколів фітосанітарних  та  

інспекційних  вимог щодо експорту 

кукурудзи, сої,  ячменю з України 

до Китаю. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Виконано, звіти з 

ведення реєстру надано 

вчасно та в повному 

обсязі 

- 



5.33 Роз’яснювальна робота для 

попередження та запобігання 

порушень законодавства у сфері 

насінництва та розсадництва під час 

торгівлі насінням овочевих, 

баштанних культур та садивним 

матеріалом. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

 

Розміщено 48 статей в 

друкованих ЗМІ 

- 

5.34 Роз’яснювальна робота для 

попередження та запобігання 

правопорушень ДСТУ та 

законодавства України у сфері 

насінництва та розсадництва під час 

виробництва, реалізації та 

використання насіння 

сільськогосподарських культур з 

метою здійснення господарської 

діяльності. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

 

Розміщено 48 статей в 

друкованих ЗМІ 

- 

5.35 Збір та опрацювання інформації, 

щодо використання насіння 

сільськогосподарських культур 

агропромисловому комплексі  з 

метою здійснення господарської 

діяльності. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

 

Виконано, звіти надано 

вчасно та в повному 

обсязі 

- 

5.36 Контроль за ввезенням в Україну та 

вивезенням із України зразків 

насіння та садивного матеріалу на 

територію / або через територію 

Луганської області. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

Виконано, звіти надано 

вчасно та в повному 

обсязі 

- 



О. Мішура 

5.37 Контроль за використанням зразків 

насіння і садивного матеріалу, що 

ввозяться на територію  Луганської 

області для селекційних, дослідних 

робіт і експонування та контроль за 

отриманим врожаєм. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Виконано, звіти надано 

вчасно та в повному 

обсязі 

- 

5.38 Арбітражне (експертне) визначення 

посівних якостей насіння і товарних 

якостей садивного матеріалу. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

 

Заяв для арбітражних 

досліджень не надходило 

- 

5.39 Нагляд за знищенням насіння та/або 

садивного матеріалу, яке не може 

бути використане на посів, 

продовольчі, кормові цілі та/або для 

створення багаторічних 

наджаджень. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Заяв для  знищенням 

насіння не надходило 

- 

5.40 Здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю) з 

питань дотримання законодавства у 

сфері насінництва та розсадництва. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

 

Не виконано  Мораторій, ст. 3 ЗУ 

«Про АТО» 

5.41 Здійснення позапланових заходів 

державного нагляду (контролю) з 

питань дотримання законодавства у 

сфері насінництва та розсадництва. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

 

Виконано. Здійснено 28 

позапланових заходів 

- 



5.42 Відбір контрольних проб насіння з 

метою проведення експертизи. 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Не виконано Мораторій, ст. 3 ЗУ 

«Про АТО» 

5.43 Популяризація та пропаганда знань 

в сферах карантину, захисту рослин, 

насінництва та розсадництва 

Протягом 

року 

І. Ляскевич  

А. Чеснаков  

С. Водолазська  

К. Кочетова  

Л. Раушкіна  

О. Мішура 

Виконано вчасно та в 

повному обсязі 

- 

6. Заходи з реалізації державної політики у сферах попередження та зменшення вживання тютюнових виробів 

та їх  шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду, додержання 

законодавства про захист прав споживачів і реклами 

6.1 Надання щоквартального звіту про 

стан виконання річного плану 

перевірок, згідно з додатком 1 

Методики щодо порядку звітування 

про результати державного нагляду 

(контролю)  

У строки, 

передбачені 

Методикою 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

Л. Верба 

Надано 4 звіти про стан 

виконання річного плану 

перевірок, згідно з додатком 1 

Методики щодо порядку 

звітування про результати 

державного нагляду 

(контролю) 

- 

6.2 Надання щомісячного та 

щоквартального звіту по Урядовій 

гарячій лінії 

До 10-го 

числа 

місяця 

наступного 

за звітним 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

 

Надано 12 щомісячних звітів та 

16 щоквартальних звітів по 

зверненням, що надійшли на 

Урядову гарячу лінію 

- 



місяцем(ква

рталом) 

6.3 У рамках заходів до Всесвітнього 

дня споживачів: організація та 

проведення «гарячої лінії» для 

споживачів Луганської області, 

семінару на базі ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

Березень 

2019 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

 

13 березня 2019 року 

проведено «гарячу лінію» для 

споживачів. 

- 

6.4 Організація та проведення семінару 

з представниками місцевих 

держадміністрацій по сприянню 

роботі консультативно-

інформаційних служб «гаряча 

лінія» 

Березень 

2019 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

 

14 березня 2019 проведено 

семінар для представників 

органів місцевого 

самоврядування та суб`єктів 

господарювання. 

- 

6.5 Підготовка та розміщення в 

друкованих засобах масової 

інформації статті, організація 

виступу на обласному телебаченні 

до Всесвітнього дня споживачів  

Березень 

2019 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

 

Заходи, що були проведені до 

Всесвітнього дня споживача 

висвітлено на сайті Головного 

управління, на сторінці ГУ в 

соціальній мережі Facebook, на 

обласному телебаченні 

відбувся виступ начальника 

управління захисту споживачів 

з інформацією для споживачів. 

- 

6.6 Складання Технічного завдання для 

проведення лабораторних 

досліджень в межах бюджетної 

програми КПКВК 2809040 

«Проведення лабораторних 

випробувань, вимірювань, 

досліджень та експертизи під час 

Протягом 

року 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

 

Складено Технічне завдання 

для проведення лабораторних 

досліджень в межах бюджетної 

програми КПКВК 2809040 

«Проведення лабораторних 

випробувань, вимірювань, 

досліджень та експертизи під 

- 



здійснення державного контролю 

(нагляду)» на 2019 рік 

час здійснення державного 

контролю (нагляду)» на 2019 

рік 

6.7 Здійснення контролю за 

дотриманням рекламодавцями, 

виробниками та 

розповсюджувачами реклами вимог 

Закону України «Про рекламу» 

(моніторинг реклами) 

Протягом 

року 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

Л. Верба 

І. Хохлова 

Обстежено 645 рекламоносіїв, 

у тому числі: 

-у сфері зовнішньої реклами – 

535; 

-у сфері внутрішньої реклами –

35; 

-на транспорті – 31; 

-на телебаченні та радіо – 14; 

-в друкованих ЗМІ - 30. 

- 

6.8 Розгляд справ про порушення 

законодавства про рекламу 

Протягом 

року 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

Л. Верба 

І. Хохлова 

Виявлено порушень 

законодавства про рекламу та 

заведено справ загальною 

кількістю – 86. у сфері 

зовнішньої реклами – 78, у 

сфері внутрішньої реклами – 3, 

в друкованих ЗМІ - 5. Виявлено 

31 порушення щодо реклами 

алкогольних напоїв, 10 

порушень щодо реклами 

лікарських засобів та інші. 

Надано (надіслано) для 

виконання 42 приписів про 

усунення порушень та 37 

рішень про зупинення 

розповсюдження реклами. 

Накладено штрафи на 86 

суб’єктів господарювання на 

загальну суму 102,8 тис. грн. 

- 



6.9 Виконання розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 

27.12.2017  

№ 983-р «Про затвердження плану 

заходів з реалізації Концепції 

державної політики у сфері захисту 

прав споживачів на період до 2020 

року» 

Протягом 

року 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

Л. Верба 

І. Хохлова 

На виконання Плану заходів з 

реалізації Концепції державної 

політики у сфері захисту прав 

споживачів спеціалістами 

управління захисту споживачів 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області протягом 

звітного періоду проводилась 

активна робота з організації та 

проведення робочих нарад з 

представниками міських, 

районних рад, що здійснюють 

захист прав споживачів. 

Взагалі було проведено 14 

робочих нарад за «круглим 

столом» у м. Сєвєродонецьк, 

Лисичанськ, Рубіжне, 

Станично-Луганська РДА, 

Кремінська РДА, 

Старобільська РДА. 

- 

6.10 На виконання Угоди про співпрацю 

від 02.04.2018 з Державним 

закладом «Луганський 

національний університет імені 

Тараса Шевченко» здійснювати 

обмін інформацією при проведенні 

науково - практичних конференцій, 

круглих столів, симпозіумів з 

актуальних питань спільної 

діяльності 

Протягом  

року 

 На виконання Угоди про 

співпрацю від 02.04.2018 з 

Державним закладом 

«Луганський національний 

університет імені Тараса 

Шевченко» направлені 

методичні матеріали з 

актуальних питань захисту 

прав споживачів для 

підготовки навчальних 

посібників 

- 



6.11 На виконання Угоди про співпрацю 

від 02.04.2018 з ДП 

«Луганськстандартметрологія» 

сприяти проведенню ділових 

зустрічей, конференцій, робочих 

нарад з актуальних питань спільної 

діяльності 

Протягом 

року 

 На виконання Угоди про 

співпрацю від 02.04.2018 з ДП 

«Луганськстандартметрологія» 

проведено робочу нараду з 

питань регуляторної та 

наглядової діяльності у сфері 

метрології 

- 

6.12 Налагодження співпраці з КУ 

«Територіальний центр соціального 

обслуговування» мм. 

Сєвєродонецьк, Рубіжне та 

проведення семінарів з питань 

захисту прав споживачів для 

слухачів «Університету третього 

віку»  

Протягом 

року 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

Л. Верба 

Проведено 7 семінарів з питань 

захисту прав споживачів для 

слухачів «Університету 

третього віку» Територіальних 

центрів соціального 

обслуговування 

Сєвєродонецької і 

Рубіжанської міських рад. 

- 

6.13 Розгляд письмових, усних звернень 

споживачів та звернень, що 

надійшли на Урядову гарячу лінію 

Протягом 

року 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

 

За звітний період до 

управління надійшло всього - 

320 звернень громадян, з них 

письмових звернень – 100, у 

т.ч. з Урядової гарячої лінії – 

45. На особистому прийомі 

розглянуто 220 звернень. 

Взагалі задоволено 275 

звернень, що становить 85,9 % 

від отриманих. 

- 

6.14 Здійснення позапланових перевірок 

за зверненнями споживачів у разі 

отримання погодження 

центрального органу виконавчої 

влади 

Протягом 

року 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

І. Хохлова 

Здійснено 2 позапланових 

заходи державного нагляду 

(контролю) у формі перевірки 

додержання суб’єктом 

господарювання законодавства 

про захист прав споживачів 

- 



6.15 Складання документів щодо 

розгляду справ по скаргам 

споживачів: проектів постанов по 

справі про адміністративне 

правопорушення, проекти постанов 

про накладення стягнень, 

передбачених статтею 23 Закону 

України "Про захист прав 

споживачів" 

Протягом 

року 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

І. Хохлова 

Складено 1 проект постанов по 

справі про адміністративне 

правопорушення 

- 

6.16 Надання інтерв'ю та висвітлення 

проблематики звернень споживачів 

та інших питань у ЗМІ 

Протягом 

року 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

 

 Проведено 7 виступів з 

роз’ясненнями проблемних 

питань у сфері захисту 

споживачів в телеефірі 

обласного телеканалу 

«UA:Донбас» і телеканалу 

«НАШ» 

- 

6.17 Висвітлення на офіційному сайті 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області результатів 

роботи управління, звітів, 

актуальних питань у сфері захисту 

прав споживачів 

Протягом 

року 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

Л. Верба 

І. Хохлова 

На офіційному сайті Головного 

управління розміщено 75 

публікацій з корисними 

порадами для споживачів та 

інформацією про заходи, які 

було проведено управлінням 

захисту споживачів. 

- 

6.18 Здійснення контролю за 

додержанням законодавства у сфері 

торгівлі та послуг 

протягом 

року 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

Л. Верба 

І. Хохлова 

_ Протягом 

2019 року 

діяв 

мораторій на 

проведення 

планових 

заходів 

державного 



нагляду 

(контролю) 

на підставі 

статті 3 

Закону 

України 

«Про 

тимчасові 

заходи на 

період 

проведення 

антитерорист

ичної 

операції» 

6.19 Здійснення контролю за 

додержанням законодавства у сфері 

торгівлі тютюном 

протягом 

року 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

Л. Верба 

І. Хохлова 

_ Протягом 

2019 року 

діяв 

мораторій на 

проведення 

планових 

заходів 

державного 

нагляду 

(контролю) 

на підставі 

статті 3 

Закону 

України 

«Про 

тимчасові 

заходи на 

період 



проведення 

антитерорист

ичної 

операції» 

6.20 Підготовка матеріалів для 

щоквартальних Колегій ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

щокварталь

но 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

 

Підготовлено 4 матеріали для 

щоквартальних Колегій ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

- 

6.21 Підготовка та складання плану 

здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері захисту прав 

споживачів на 2020 рік 

4 квартал 

2019 року 

Л. Бутріменко 

Т. Куликова 

 

Підготовлено та внесено до 

інтегрованої автоматизованої 

системи план здійснення 

державного нагляду 

(контролю) у сфері захисту 

прав споживачів на 2020 рік 

- 

6.22 Підготовка та надання звітів про 

виконання квартальних планів 

здійснення діяльності з ринкового 

нагляду за 2019 рік згідно Додатку 

№2 «Методики щодо порядку 

планування та звітування про 

результати державного ринкового 

нагляду». 

До 3-го 

числа 

місяця, 

наступного 

за звітним 

кварталом 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Надано 4 звіти про виконання 

квартальних планів здійснення 

діяльності з ринкового нагляду 

за 2019 рік згідно Додатку №2 

«Методики щодо порядку 

планування та звітування про 

результати державного 

ринкового нагляду». 

- 

6.23 Здійснення планових перевірок 

характеристик продукції згідно 

Секторального плану на 2019 рік. 

протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Здійснено 25 планових 

перевірок характеристик 

продукції згідно 

Секторального плану на 2019 

рік. 

- 

6.24 Вивчення (дослідження) стану 

споживчого ринку в містах 

Луганської області згідно 

квартальних Планів здійснення 

протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Проведено 25   вивчень 

(досліджень) стану споживчого 

ринку в містах Луганської 

області згідно квартальних 

- 



діяльності з ринкового нагляду на 

2019 р. 

Планів здійснення діяльності з 

ринкового нагляду на 2019 р. 

6.25 Висвітлення на офіційному сайті 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області результатів 

роботи відділу ринкового та 

метрологічного нагляду. 

протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

На офіційному сайті Головного 

управління розміщено 25 

публікацій щодо результатів 

роботи відділу ринкового та 

метрологічного нагляду.      

- 

6.26 Підготовка та надання квартальних 

звітів про кількість проведених 

перевірок характеристик продукції 

за 2019 рік згідно Додатку №4 

«Методики щодо порядку 

планування та звітування про 

результати державного ринкового 

нагляду». 

До 3-го 

числа 

місяця, 

наступного 

за звітним 

кварталом 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Підготовлено та надано 4 

квартальних звіти про кількість 

проведених перевірок 

характеристик продукції за 

2019 рік згідно Додатку №4 

«Методики щодо порядку 

планування та звітування про 

результати державного 

ринкового нагляду». 

- 

6.27 Підготовка та надання квартальних 

звітів про кількість одиниць  

перевіреної  продукції вимогам 

технічних регламентів та вжитих 

заходів ринкового нагляду за 2019 

рік згідно Додатку №5 «Методики 

щодо порядку планування та 

звітування про результати 

державного ринкового нагляду». 

До 3-го 

числа 

місяця, 

наступного 

за звітним 

кварталом 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Підготовлено та надано 4 

квартальних звіти про кількість 

одиниць  перевіреної продукції 

вимогам технічних регламентів 

та вжитих заходів ринкового 

нагляду за 2019 рік згідно 

Додатку №5 «Методики щодо 

порядку планування та 

звітування про результати 

державного ринкового 

нагляду». 

- 

6.28 Підготовка та надання квартальних 

звітів про кількість відібраних  

зразків  продукції, проведених щодо 

До 3-го 

числа 

місяця, 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

Підготовлено та надано 4 

квартальних звіти про кількість 

відібраних  зразків  продукції, 

- 



таких зразків експертиз 

(випробувань) за 2019 рік згідно 

Додатку №6 «Методики щодо 

порядку планування та звітування 

про результати державного 

ринкового нагляду». 

наступного 

за звітним 

кварталом 

В.Межирицьк

ий 

проведених щодо таких зразків 

експертиз (випробувань) за 

2019 рік згідно Додатку №6 

«Методики щодо порядку 

планування та звітування про 

результати державного 

ринкового нагляду 

6.29 Підготовка та надання квартальних 

Планів здійснення діяльності з 

ринкового нагляду на 2019 рік 

згідно Додатку №1 «Методики 

щодо порядку планування та 

звітування про результати 

державного ринкового нагляду». 

До 10 числа 

останнього 

місяця 

кварталу, 

що передує 

плановому 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Підготовлено та надано 4 

квартальних Плани здійснення 

діяльності з ринкового нагляду 

на 2019 рік згідно Додатку №1 

«Методики щодо порядку 

планування та звітування про 

результати державного 

ринкового нагляду». 

- 

6.30 Підготовка та надання річного звіту 

про результати проведених 

експертиз за 2019 рік згідно 

Додатку №7 «Методики щодо 

порядку планування та звітування 

про результати державного 

ринкового нагляду». 

До 3 квітня 

та 

наростаючи

м 

підсумком 

до 3 липня 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Виконано - 

6.31 Підготовка та надання звіту про 

причини та кількість звернень 

споживачів, причини і кількість 

нещасних випадків та випадків 

заподіяння шкоди здоров’ю людей 

внаслідок споживання 

(користування) нехарчової 

продукції за 2018 рік згідно Додатку 

№3 «Методики щодо порядку 

До 3-го 

числа 

місяця, 

наступного 

за звітним 

кварталом 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Підготовлено та надано  звіт 

про причини та кількість 

звернень споживачів, причини 

і кількість нещасних випадків 

та випадків заподіяння шкоди 

здоров’ю людей внаслідок 

споживання (користування) 

нехарчової продукції за 2018 

рік згідно Додатку №3 

- 



планування та звітування про 

результати державного ринкового 

нагляду». 

«Методики щодо порядку 

планування та звітування про 

результати державного 

ринкового нагляду». 

6.32 Моніторинг повідомлень в системі 

ІТС НРН та СОВС з метою 

оперативного реагування 

відповідно до «Методики щодо 

порядку планування та звітування 

про результати державного 

ринкового нагляду». 

Протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Наявність продукції, 

зазначеної в повідомленнях 

системи ІТС НРН та СОВС, 

своєчасно відстежувалась на 

території Луганської області.  

- 

6.33 Аналіз рішень територіальних 

органів ринкового нагляду про 

вжиття обмежувальних, 

корегувальних заходів, які 

розміщені в системі ІТС НРН. 

Протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Сформовано  єдиний підхід у 

винесенні рішень про вжиття 

обмежувальних, 

корегувальних заходів, що 

розміщуються в системі ІТС 

НРН. 

- 

6.34 Внесення до системи ІТС НРН 

інформації про виявлену під час 

перевірок небезпечну продукцію, 

також продукцію, яка не відповідає 

встановленим вимогам, продукцію, 

що має формальну невідповідність 

та яка становить серйозний ризик 

згідно пункту 5 розділу IV 

«Методики щодо порядку 

планування та звітування про 

результати державного ринкового 

нагляду» 

Протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Внесено до системи ІТС НРН 

54 рішення про виявлену під 

час перевірок небезпечну 

продукцію, також продукцію, 

яка не відповідає встановленим 

вимогам, продукцію, що має 

формальну невідповідність та 

яка становить серйозний ризик 

згідно пункту 5 розділу IV 

«Методики щодо порядку 

планування та звітування про 

- 



6.35 Розгляд скарг споживачів щодо 

порушення їх права на безпечність 

продукції. 

Протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Розглянуто 2 скарги, які 

надійшли від споживачів щодо 

порушення їх права на 

безпечність продукції. 

- 

6.36 Підготовка та складання плану 

заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері метрології та 

метрологічної діяльності на 2020 рік 

з подальшим завантаженням його 

до системи пілотного модуля ІАС. 

Жовтень О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Підготовлено план заходів 

державного нагляду 

(контролю) у сфері метрології 

та метрологічної діяльності на 

2020 рік та завантажено до 

системи пілотного модуля ІАС. 

- 

6.37 Здійснення позапланових перевірок 

характеристик продукції за 

дорученнями 

Держпродспоживслужби та 

зверненнями споживачів. 

Протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Здійснено 6 позапланових 

перевірок характеристик 

продукції за дорученнями 

Держпродспоживслужби та 

зверненнями споживачів. 

- 

6.38 Внесення до системи ІАС 

інформації про результати 

здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) у сфері 

метрології та метрологічної 

діяльності. 

Протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Внесено інформацію до 

системи ІАС про результати  

державного нагляду 

(контролю) у сфері метрології 

та метрологічної діяльності за 

2019 рік. 

- 

6.39 Здійснення планових перевірок 

суб’єктів господарювання, що 

здійснюють свою діяльність у сфері 

метрології згідно з Планом заходів 

державного нагляду (контролю) у 

сфері метрології та метрологічної 

діяльності на 2019 рік. 

Протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

- Протягом 

2019 року 

діяв 

мораторій на 

проведення 

планових 

заходів 

державного 

нагляду 

(контролю) 



на підставі 

статті 3 

Закону 

України 

«Про 

тимчасові 

заходи на 

період 

проведення 

антитерорист

ичної 

операції» 

6.40 Здійснення планових перевірок 

суб’єктів господарювання, що 

здійснюють свою діяльність у сфері 

метрології згідно з Комплексним 

планом заходів державного нагляду 

(контролю) на 2019 рік. 

Протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

- Протягом 

2019 року 

діяв 

мораторій на 

проведення 

планових 

заходів 

державного 

нагляду 

(контролю) 

на підставі 

статті 3 

Закону 

України 

«Про 

тимчасові 

заходи на 

період 

проведення 

антитерорист



ичної 

операції» 

6.41 Розгляд скарг споживачів щодо 

порушення їх права на 

достовірність вимірювань. 

Протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Скарг споживачів щодо 

порушення їх права на 

достовірність вимірювань за 

2019 рік не надходило. 

- 

6.42 Здійснення моніторингу 

результативності вжитих 

обмежувальних (корегувальних) 

заходів з державного ринкового 

нагляду відповідно до квартальних 

планів. 

Протягом 

року 

 Здійснено під час проведення 

досліджень споживчого ринку 

на території Луганської області 

відповідно до квартальних 

планів. 

- 

6.43 Проведення круглих столів з 

суб`єктами господарювання 

(виробниками, імпортерами та 

розповсюджувачами продукції) з 

метою обговорення питання 

необхідності додержання вимог 

законодавства у сфері ринкового 

нагляду та контролю нехарчової 

продукції. 

Протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Проведено 5 круглих столів з 

суб`єктами господарювання 

(виробниками, імпортерами та 

розповсюджувачами 

продукції) з метою 

обговорення питання 

необхідності додержання 

вимог законодавства у сфері 

ринкового нагляду та 

контролю нехарчової 

продукції. 

- 

6.44 Підготовка та розміщення на сайті 

ГУ ДПСС в Луганській області 

статей по актуальним питанням у 

сферах ринкового та 

метрологічного нагляду. 

Протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Підготовлено та розміщено на 

сайті ГУ ДПСС в Луганській 

області 4 статті по актуальним 

питанням у сферах ринкового 

та метрологічного нагляду. 

- 

6.45 Формування актуальної бази даних 

суб’єктів господарювання (шляхом 

співпраці з органами виконавчої 

Протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

Сформована база даних 

суб’єктів господарювання 

(шляхом співпраці з органами 

- 



влади та листування з суб'єктами 

господарювання) в Луганській 

області, які здійснюють свою 

діяльність в сфері метрологічної 

діяльності. 

В.Межирицьк

ий 

виконавчої влади та 

листування з суб'єктами 

господарювання) в Луганській 

області, які здійснюють свою 

діяльність в сфері 

метрологічної діяльності 

6.46 Співпраця відділу ринкового та 

метрологічного нагляду з органами 

виконавчої влади, виконавчими 

органами місцевих рад, 

правоохоронними органами, 

громадськими організаціями 

споживачів (об'єднаннями 

споживачів), суб'єктами 

господарювання з наданням їм 

роз’яснень щодо їхньої ролі в 

державному ринковому нагляді. 

Протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Проведено 3 спільні наради з 

фахівцями державного 

ринкового нагляду ГУ ДСНС в 

Луганській області. 

Проведено 1 спільну нараду з 

фахівцями державного 

ринкового нагляду 

«Укртрансбезпеки» в 

Луганській області. 

 

- 

6.47 Співпраця відділу ринкового та 

метрологічного нагляду з органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування та 

закладами охорони здоров’я в 

рамках порядку, встановленого 

Кабінетом Міністрів України щодо 

моніторингу причин і кількості 

нещасних випадків і випадків 

заподіяння шкоди здоров’ю людей 

внаслідок споживання 

(використання) ними продукції 

неналежної якості. 

Протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Укладено меморандум про 

співпрацю у сфері державного 

ринкового нагляду з ГУ 

Держпраці в Луганській 

області. 

 

- 



6.48 Інформування громадськості про 

результати випробування 

споживчих товарів (що належать до 

сфери відповідальності 

Держпродспоживслужби в сфері 

ринкового нагляду), які відповідно 

до результатів лабораторних 

досліджень не відповідають 

встановленим вимогам та/або не 

відповідають загальним вимогам 

щодо безпечності. 

Протягом 

року 

О. Калмиков 

І. Солодкий 

В.Межирицьк

ий 

Інформація про результати 

лабораторних досліджень, 

проведених у 2019 році 

розміщена на сайті Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

- 

7. Заходи з реалізації державної політики у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та 

застосування державних регульованих цін 

7.1 Вивчення змін до законодавства у 

сфері дотримання вимог щодо 

формування, встановлення та 

застосування державних 

регульованих цін. 

Протягом 

року 

О. Мордасов 

К. Чапов 

Своєчасно вивчено зміни до 

законодавства у сфері 

дотримання вимог щодо 

формування, встановлення та 

застосування державних 

регульованих цін. 

 

7.2 Участь у робочих групах, комісіях, 

семінарах, нарадах та колегіях щодо 

державного регулювання цін і 

тарифів на ринках товарів та послуг. 

Протягом 

року 

О. Мордасов 

К. Чапов 

Прийнято участь у 3 засіданнях 

(нарадах) комісії та 1 семінар – 

нараді. 

 

7.3 Участь у семінарі 

Держпродспоживслужби щодо 

контролю за регульованими цінами 

з питань удосконалення методів 

державного контролю у сфері 

ціноутворення та інших питань. 

Квітень-

червень 

О. Мордасов 

К. Чапов 

12.06.2019 прийнято участь у 

семінарі 

Держпродспоживслужби 

 

7.4 Розміщення інформації з питань 

ціноутворення на офіційному сайті 

Протягом 

року 

О. Мордасов 

К. Чапов 

Розміщено на офіційному сайті 

Головного управління 

 



Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області або у інших 

засобах масової інформації. 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 19 статей 

інформації з питань 

ціноутворення. 

7.5 Надання відомостей про суб’єктів 

господарювання для формування 

проекту плану здійснення 

комплексних заходів державного 

нагляду (контролю). 

До 15 

жовтня 

О. Мордасов Надано до 15 жовтня відомості 

про суб’єктів господарювання 

для формування проекту плану 

здійснення комплексних 

заходів державного нагляду 

(контролю). 

 

7.6 Надання інформації про найбільш 

резонансні події в аграрному 

секторі економіки і соціально-

гуманітарної сфери. 

Щосереди О. Мордасов 

К. Чапов 

Надано до 

Держпродспоживслужби 52 

листа щодо інформації про 

найбільш резонансні події в 

аграрному секторі економіки і 

соціально-гуманітарної сфери. 

 

7.7 Здійснення моніторингу 

застосування державних 

регульованих цін на лікарські 

засоби, які внесено до Реєстру 

лікарських засобів, вартість яких 

підлягає відшкодуванню та беруть 

участь в Урядовій програмі 

«Доступні ліки». 

Щомісячно 

до   10-го 

числа 

місяця 

наступного 

за звітним 

О. Мордасов 

К. Чапов 

Здійснено 12 моніторингів 

застосування державних 

регульованих цін на лікарські 

засоби, які внесено до Реєстру 

лікарських засобів, вартість 

яких підлягає відшкодуванню 

та беруть участь в Урядовій 

програмі «Доступні ліки». 

 

7.8 Надання інформації про результати 

перевірок і фактичну реалізацію 

застосованих адміністративно-

господарських санкцій та 

адміністративних штрафів у сфері 

контролю за цінами. 

Щомісячно 

до  

05-го числа 

місяця 

наступного 

за звітним 

О. Мордасов 

К. Чапов 

Надано до 

Держпродспоживслужби 12 

листів щодо інформації про 

результати перевірок і 

фактичну реалізацію 

застосованих адміністративно-

господарських санкцій та 

 



адміністративних штрафів у 

сфері контролю за цінами. 

7.9 Надання відомостей до звіту про 

виконання річного плану заходів 

державного нагляду (контролю) за 

попередній рік з урахуванням 

виконання відповідно до 

компетенції плану комплексних 

заходів державного нагляду  

(контролю). 

У разі 

зняття 

мораторію 

на 

перевірки  

(до 01 

квітня) 

О. Мордасов 

К. Чапов 

Відомості до звіту про 

виконання річного плану 

заходів державного нагляду 

(контролю) за попередній рік з 

урахуванням виконання 

відповідно до компетенції 

плану комплексних заходів 

державного нагляду  

(контролю) не надавались. 

У зв'язку з 

дією ст. 3 

Закону 

України від 

02.09.2014 № 

1669-VII 

«Про 

тимчасові 

заходи на 

період 

проведення 

антитерорист

ичної 

операції» 

7.10 Здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю) з 

питань дотримання вимог щодо 

формування, встановлення та 

застосування державних 

регульованих цін на території 

області. 

У разі 

зняття 

мораторію 

на 

перевірки 

(протягом 

року згідно 

плану) 

О. Мордасов 

К. Чапов 

Планові заходи державного 

нагляду (контролю) з питань 

дотримання вимог щодо 

формування, встановлення та 

застосування державних 

регульованих цін на території 

області не здійснювались. 

У зв'язку з 

дією ст. 3 

Закону 

України від 

02.09.2014 № 

1669-VII 

«Про 

тимчасові 

заходи на 

період 

проведення 

антитерорист

ичної 

операції» 



7.11 Здійснення позапланових заходів 

державного нагляду (контролю) з 

питань дотримання вимог щодо 

формування, встановлення та 

застосування державних 

регульованих цін на території 

області. 

за 

зверненням 

суб’єкта 

господарюв

ання або 

фізичної 

особи тощо  

(протягом 

року) 

О. Мордасов 

К. Чапов 

Здійснено 2 позапланових 

заходи державного нагляду 

(контролю) з питань 

дотримання вимог щодо 

формування, встановлення та 

застосування державних 

регульованих цін. 

 

7.12 Складання актів перевірок, 

протоколів про адміністративні 

правопорушення, приписів про 

усунення порушень вимог щодо 

формування, встановлення та 

застосування державних 

регульованих цін та проектів рішень 

про застосування адміністративно-

господарських санкцій, постанов по 

справі про адміністративне 

правопорушення. 

Протягом 

року 

О. Мордасов 

К. Чапов 

Складено 2 акти перевірки, 1 

протокол про адміністративне 

правопорушення, 2 приписи 

про усунення порушень вимог 

щодо формування, 

встановлення та застосування 

державних регульованих цін, 1 

проект рішення про 

застосування адміністративно-

господарських санкцій та 1 

проект постанови по справі про 

адміністративне 

правопорушення. 

 

7.13 Складання звітів про роботу  

сектору контролю за регульованими 

цінами. 

Щотижня О. Мордасов 

К. Чапов 

Складено 52 звіти про роботу 

відділу (сектору) контролю за 

регульованими цінами. 

 

7.14 Взаємодія з місцевими органами 

виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування з питань 

державного регулювання цін і 

тарифів. 

Протягом 

року 

О. Мордасов 

К. Чапов 

Надано роз’яснення та 

інформацію з питань 

державного регулювання цін і 

тарифів за результатами 

перевірок і  участі у засіданнях 

комісії. 

 



7.15 Виконання та надання відповідей на 

доручення, накази, листи 

отриманих від   органів виконавчої 

влади, органів місцевого 

самоврядування та підприємств, 

установ, організацій усіх форм 

власності з питань ціноутворення та 

контролю за державними 

регульованими цінами. 

Протягом 

року 

О. Мордасов 

К. Чапов 

Надано 40 листів (відповідей)  

на доручення, накази, листи 

отримані від органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування та 

підприємств, установ, 

організацій усіх форм 

власності з питань 

ціноутворення та контролю за 

державними регульованими 

цінами. 

 

7.16 Розгляд заяв, пропозицій, 

зауважень, клопотань, скарг, 

звернень отриманих від громадян з 

питань ціноутворення та контролю 

за державними регульованими 

цінами. 

Протягом 

року 

О. Мордасов 

К. Чапов 

Розглянуто 17 звернень 

отриманих від громадян з 

питань ціноутворення та 

контролю за державними 

регульованими цінами. 

 

8. Заходи з реалізації державної політики у сфері реєстрації сільськогосподарської техніки 

8.1 Здійснення контролю за 

дотриманням законодавства у сфері 

реєстрації, перереєстрації та зняття 

з обліку тракторів, самохідних шасі, 

дорожньо-будівельних і 

меліоративних машин 

сільськогосподарської техніки, 

інших механізмів 

Протягом 

року 

В. Ткаченко 

П. Гребенюк 

А. Бахмет 

Здійснено контроль за 

дотриманням законодавства у 

сфері реєстрації, 

перереєстрації та зняття з 

обліку тракторів, самохідних 

шасі, дорожньо-будівельних і 

меліоративних машин 

сільськогосподарської техніки, 

інших механізмів 

- 

8.2 Обробка заяв, скарг та звернень 

юридичних та фізичних осіб, актів 

правоохоронних органів, постанов 

прокуратури, що надходять 

Протягом 

року 

В. Ткаченко 

М. Рудой 

Оброблено заяв, скарг та 

звернень юридичних та 

фізичних осіб, актів 

правоохоронних органів, 

- 



безпосередньо до 

Держпродспоживслужби та 

стосуються здійснення державного 

контролю за експлуатацією та 

технічним станом тракторів, 

самохідних шасі, дорожньо-

будівельних і меліоративних машин 

сільськогосподарської техніки, 

інших механізмів 

постанов прокуратури, що 

надходять безпосередньо до 

Держпродспоживслужби та 

стосуються здійснення 

державного контролю за 

експлуатацією та технічним 

станом тракторів, самохідних 

шасі, дорожньо-будівельних і 

меліоративних машин у 

кількості 3931 листів. 

8.3 Здійснення перевірок щодо 

відповідності матеріально-

технічної бази та методичного 

забезпечення закладів з підготовки, 

перепідготовки і підвищення 

кваліфікації трактористів-

машиністів у встановленому 

законодавством порядку, надання 

висновків про відповідність 

матеріально-технічної бази, 

методичного забезпечення та 

оснащеності навчального процесу 

для розгляду відповідними 

органами питання про акредитацію 

та видачу ім. ліцензій на право 

підготовки трактористів-

машиністів самохідних машин, 

прийняття теоретичних і 

практичних іспитів для отримання 

права на керування машинами та 

видачу за їх результатами 

посвідчень тракториста-машиніста. 

Протягом 

року 

В. Ткаченко 

П. Гребенюк 

А. Бахмет 

Здійснені перевірки щодо 

відповідності матеріально-

технічної бази та методичного 

забезпечення закладів з 

підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації 

трактористів-машиністів у 

встановленому законодавством 

порядку, надані висновки про 

відповідність матеріально-

технічної бази, методичного 

забезпечення та оснащеності 

навчального процесу для 

розгляду відповідними 

органами питання про 

акредитацію та видачу ім. 

ліцензій на право підготовки 

трактористів-машиністів 

самохідних машин, прийняті 

теоретичні та практичні іспити 

для отримання права на 

керування машинами та видані 

- 



за їх результатами посвідчення 

тракториста-машиніста. 

8.4 Забезпечення відповідно до 

законодавства технічного захисту 

інформації з обмеженим доступом 

Протягом 

року 

М. Рудой Забезпечено відповідно до 

законодавства технічний 

захист інформації з обмеженим 

доступом 

- 

8.5 Здійснення державного контролю за 

дотриманням суб’єктами 

господарювання, діяльність яких 

пов’язана з реалізацією машин, що 

підлягають реєстрації в Головному 

управлінні 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

Протягом 

року 

В. Ткаченко 

П. Гребенюк 

А. Бахмет 

Здійснено державний контроль 

за дотриманням суб’єктами 

господарювання, діяльність 

яких пов’язана з реалізацією 

машин, що підлягають 

реєстрації в Головному 

управлінні 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

- 

9. Заходи з організації та проведення дистанційного навчання  

9.1 Проведення заходів щодо 

проходження курсів підвищення 

кваліфікації  працівників районних 

державних лікарень ветеринарної 

медицини,  регіональної та 

міжрайонних державних 

лабораторій. 

Протягом 

року 

Відділ 

управління 

персоналом 

Пройдено курси підвищення 

кваліфікації  працівниками 

районних державних лікарень 

ветеринарної медицини,  

регіональної та міжрайонних 

державних лабораторій 

(загальна кількість спеціалістів 

- 32 спеціаліста) 

 

9.2 Забезпечення проходження  

дистанційного навчання для 

державних інспекторів, державних 

ветеринарних інспекторів та 

офіційних ветеринарних лікарів, 

працівників Головного управління в 

системі «Мооdle» 

Протягом 

року 

Відділ 

управління 

персоналом 

Пройдено дистанційне 

навчання для державними 

інспек-торами, державними 

ветеринарними інспек-торами 

та офіційними ветеринарними 

лікарями, фахівцями 

державних лікарень 

 



ветеринарної медицини в 

системі «Мооdle» (загальна 

кількість слухачів – 82 особи) 

10. Заходи з протидії  та запобігання корупції 

10.1 Виконання Антикорупційної 

програми Державної служби 

України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту 

споживачів на 2018 − 2020 роки, 

затвердженої наказом 

Держпродспоживслужби від 

23.11.2018 № 958 в частині 

підготовки інформації з виконання 

заходів щодо усунення корупційних 

ризиків 

Щокварталь

но до 

восьмого 

числа 

місяця, 

наступного 

за звітним 

періодом 

М. Кім Виконано. Вихідні листи 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області від: 

08.04.2019 № 01-11/1144; 

08.07.2019 № 01-05/827; 

07.10.2019 №01-05/1239; 

03.01.2020 № 01-05/21 

- 

10.2    Виконання рішень, колегій, 

наказів, доручень Державної 

служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів 

У 

встановлені 

терміни 

М. Кім Виконано у встановлені 

терміни 

- 

10.3      Підготовка інформації про 

уповноважений підрозділ 

(уповноважену особу) з питань 

запобігання корупції Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

У разі 

звільнення 

або 

прийняття 

уповноваже

ного з 

питань 

запобігання 

корупції 

М. Кім Виконано. Звільнення або 

прийняття уповноваженого з 

питань запобігання корупції не 

здійснювалось 

- 

10.4     Підготовка інформації щодо 

кількості повідомлень про конфлікт 

До 20 числа 

кінця 

М. Кім Виконано. Повідомлень щодо 

наявності конфлікту інтересів 

- 



інтересів та кількість працівників 

притягнутих до відповідальності за 

вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією злочинів, із 

зазначенням виду відповідальності 

до якої було притягнуто 

кожного 

кварталу 

не надходило. Повідомлено 

про двох працівників 

притягнутих до 

відповідальності за вчинення 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією злочинів 

10.5 Підготовка пропозицій до 

Плану основних заходів Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області на 2020 рік з 

питань дотримання вимог 

антикорупційного законодавства 

Грудень 

2019 

М. Кім Виконано - 

10.6 Підготовка плану роботи головного 

спеціаліста з питань запобігання 

корупції Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області на 2020 рік 

До 

24.12.2019 

М. Кім Виконано - 

10.7  Здійснення моніторингу змін 

антикорупційного законодавства, 

інформування структурних 

підрозділів та підготовка 

відповідних матеріалів для розгляду 

на нарадах 

Постійно М. Кім Виконано. Зміни законодавства 

доведено до співробітників на 

нарадах та колегіях Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

- 

10.8 Проведення роз’яснювальної 

роботи серед працівників 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області з питань 

дотримання антикорупційного 

законодавства 

Постійно М. Кім Виконано. Розяснювальна 

робота проводиться особисто, а 

також на нарадах та колегіях 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

- 



10.9 Надання пропозицій щодо 

направлення працівників Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області на тематичні 

семінари з питань запобігання та 

протидії корупції 

Згідно з 

планом 

перепідгото

вки кадрів 

та 

підвищення 

кваліфікації 

М. Кім Пропозиції щодо направлення 

працівників Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області на 

тематичні семінари з питань 

запобігання та протидії 

корупції відсутні 

- 

10.10    Проведення обов’язкового 

інструктажу для членів конкурсної 

комісії з відбору кандидатів на 

заняття посад державної служби в 

частині дотримання вимог 

антикорупційного законодавства 

Постійно, 

перед 

проведення

м конкурсу 

М. Кім Виконано. Інструктаж 

проводиться перед кожним 

проведенням конкурсу під 

особистий підпис членів 

конкурсної комісії 

- 

10.11 Забезпечення вжиття передбачених 

Законом України «Про запобігання 

корупції» заходів для запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів у 

працівників Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

У разі 

надходженн

я 

повідомлен

ь про 

конфлікт 

інтересів 

М. Кім Виконано. Повідомлень про 

наявність конфлікту інтересів 

не надходило та наявності 

такого не встановлено 

- 

10.12 Перевірка фактів подання 

суб’єктами декларування 

декларацій особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування 

У 

встановлені 

законодавст

вом терміни 

М. Кім Виконано - 

10.13 Повідомлення Національного 

агентства з питань запобігання 

корупції про випадки неподання чи 

несвоєчасного подання декларацій 

особи, уповноваженої на виконання 

У 

встановлені 

законодавст

вом терміни 

М. Кім Виконано. Виявлено два факти 

несвоєчасного подання 

декларацій особи, 

уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого 

- 



функцій держави або місцевого 

самоврядування суб’єктами 

декларування 

самоврядування суб’єктами 

декларування, про що 

повідомлено НАЗК у 

встановлені законодавством 

терміни 

10.14 Здійснення співпраці з особами, які 

надають допомогу в запобіганні і 

протидії корупції (викривачами), 

повідомляючи про порушення 

вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» 

працівниками Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

У разі 

повідомлен

ь 

М. Кім Виконано - 

10.15 Участь у службових розслідуваннях 

(перевірках) з метою виявлення 

причин та умов, що сприяли 

вчиненню корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення або невиконання 

вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» в інший 

спосіб 

За 

потребою 

М. Кім Виконано. Проведено два 

службових розслідування 

(перевірки) з метою виявлення 

причин та умов, що сприяли 

вчиненню корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення або 

невиконання вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції» 

- 

10.16 Участь у перевірках інформації, 

викладених у скаргах, 

повідомленнях, у тому числі 

інформації висвітленої в ЗМІ щодо 

причетності працівників Головного 

управління 

У разі 

надходженн

я 

відповідної 

інформації 

М. Кім Виконано. Інформації, 

викладених у скаргах, 

повідомленнях, у тому числі 

інформації висвітленої в ЗМІ 

щодо причетності працівників 

Головного управління 

- 



Держпродспоживслужби в 

Луганській області до порушень 

Закону України «Про запобігання 

корупції» 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області до 

порушень Закону України 

«Про запобігання корупції» не 

нандходило 

10.17 Повідомлення спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції у разі виявлення 

корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення, 

вчиненого працівниками Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області корупційних 

Негайно 

у разі 

виявлення 

М. Кім Виконано. Виявлено два факти 

несвоєчасного подання 

декларацій особи, 

уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування суб’єктами 

декларування, про що 

повідомлено НАЗК у 

встановлені законодавством 

терміни 

- 

10.18 Висвітлення на офіційному веб-

сайті Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області заходів, що 

вживаються з метою запобігання 

корупції 

За потреби М. Кім Виконано.  26 .07.2019  на 

офіційному сайті Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

опубліковано інформацію 

щодо проведення  

роз’яснювальної бесіди щодо 

дотримання норм Закону 

України «Про запобігання 

корупції» під головуванням 

начальника Головного 

управління Р. Холоденко та за 

участю співробітника ГВ БКОЗ 

ГУ СБУ в Донецькій та 

Луганській областях 

- 



11. Заходи правового забезпечення 

11.1 Розгляд змін до нормативно - 

правових актів, які регламентують 

діяльність Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області на нарадах  

начальника Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області разом з 

керівниками структурних 

підрозділів Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко  Забезпечено розгляд змін до 

нормативно - правових актів, 

які регламентують діяльність 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області  на 

щотижневих нарадах  

начальника Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області  разом з 

керівниками структурних 

підрозділів Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

 

11.2 Внесення змін до діючих 

нормативних актів, які 

регламентують діяльність 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області та інших 

документів, які використовуються в 

роботі відділу правового 

забезпечення 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко Підготовлено проект нової 

редакції Положення про 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській, пропозиції щодо 

внесення змін до Закону 

України  

«Про тимчасові заходи на 

період проведення 

антитерористичної операції» в 

частині скасування заборони 

проведення планових 

перевірок суб’єктів 

господарювання  

- 



11.3 Приймати участь в робочих групах, 

а також в засіданні комісій: 

участь у конкурсах на зайняття 

посад державних службовців в 

Головному управлінні; 

участь у проведенні співбесід з 

кандидатами на посади працівників 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області; 

з питань розгляду скарг громадян; 

з перегляду наказів Головного 

управління на предмет приведення 

їх у відповідність із чинним 

законодавством; 

по розгляду матеріалів про 

списання безнадійної дебіторської 

заборгованості; 

сумісний виїзд разом з фахівцями 

структурних підрозділів Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області з метою 

здійснення юридичного супроводу 

За потреби О. Шляхтенко Забезпечено участь в робочих 

групах, а також в засіданнях 

комісій: 

у 6-ти конкурсних комісіях на 

зайняття посад державних 

службовців в Головному 

управлінні; прийнято участь у 

проведенні 6-ти співбесідах з 

кандидатами на посади 

працівників Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області; 

з питань розгляду скарг 

громадян; забезпечується 

контроль щодо наказів 

Головного управління на 

предмет їх не відповідності 

вимогам чинного 

законодавства;  матеріали про 

списання безнадійної 

дебіторської заборгованості не 

розглядалися у зв’язку з  

відсутністю дебіторської 

заборгованості 

- 

11.4 Забезпечення контролю за 

правильним застосуванням та 

неухильним дотриманням  

законодавства України в Головному 

управлінні 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області, вносити 

Щомісячно О. Шляхтенко Забезпечено щомісячний  

контроль за правильним 

застосуванням та неухильним 

дотриманням  законодавства 

України в Головному 

управлінні 

Держпродспоживслужби в 

- 



пропозиції керівництву Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області щодо вирішення 

правових питань 

Луганській області, вносились 

пропозиції керівництву 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області щодо 

вирішення правових питань 

11.5 Аналіз наказів та інших документів, 

що подаються на підпис 

керівництву, та у разі необхідності 

готувати письмові висновки і 

пропозиції до них 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко Здійснювався на постійній 

основі аналіз проектів 2270 

наказів, 1890 листів та інших 

документів, що подавалися на 

підпис керівництву, готувалися 

письмові пропозиції до них 

- 

11.6 Здійснювати контроль на 

відповідність до діючого 

законодавства за виданими 

розпорядчими документами 

Головним управлінням 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області, прийнятих 

Головним управлінням 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області,  доповідати 

керівництву щодо вжиття заходів по 

їх зміні чи скасуванню 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко Забезпечено здійснення 

контролю на відповідність до 

діючого законодавства за 

виданими розпорядчими 

документами Головним 

управлінням 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області, та у разі 

необхідності вжито заходів 

щодо внесення до них змін  або 

скасуванню 

- 

11.7 Контроль за держанням законності 

у реалізації прав трудового 

колективу відповідно до 

колективного договору,  надання 

консультацій  виборним органам 

трудового колективу Головного 

управління 

Щотижня О. Шляхтенко Здійснювався контроль за 

держанням законності у 

реалізації прав трудового 

колективу відповідно до 

колективного договору, надано 

14 консультацій виборному 

органу трудового колективу 

- 



Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

11.8 Надання методичної і практичної 

допомоги структурним підрозділам 

при оформленні матеріалів за 

наслідками перевірок 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко Надавалася методична і 

практична допомога 

структурним підрозділам  

при оформленні матеріалів за 

наслідками перевірок, що 

здійснювалися управліннями 

захисту  споживачів,  

безпечності харчових 

продуктів та ветеринарної 

медицини, 

державного нагляду за 

дотриманням санітарного 

законодавства, відділом 

контролю за регульованими 

цінами 

- 

11.9 Надавати методичну і практичну 

допомогу працівникам Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області, роз’яснень з 

правових питань 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко Надавалася методична і 

практична допомога 

працівникам Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області, надано 239 

роз’яснень з правових питань 

- 

11.10 Контролювати та проводити 

роботу, направлену на примусове 

стягнення штрафів та інших 

платежів на користь держави, на 

підставі виконавчих документів 

через ВДВС 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко Забезпечено контроль та 

проводилась робота, 

направлена на примусове 

стягнення штрафів та інших 

платежів на користь держави 

- 



на підставі виконавчих 

документів  через ВДВС:  

перебувало на контролі 13 

виконавчих проваджень на 

загальну суму боргу у розмірі 

138327 грн, з яких 7 

виконавчих проваджень  

завершено та сплачено на 

користь держави сума штрафів 

у розмірі 54277 грн, інші 

провадження перебувають на 

виконанні та контролі.  

11.11 Здійснювати розгляд та перевірку 

скарг, заяв, звернень фізичних та 

юридичних осіб на дії, бездіяльність 

працівників Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області. Проводити 

службові розслідування у разі 

виявлення факту порушення 

законодавства 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко Скарги, заяви, звернення 

фізичних та юридичних осіб на 

дії, бездіяльність працівників 

Головного управління не 

надходили. Службових 

розслідувань щодо фактів 

порушення законодавства не 

проводилось 

- 

11.12 Сприяти своєчасному вжиттю 

заходів за окремими ухвалами суду, 

рішеннями, постановами, 

відповідними документами 

правоохоронних і контролюючих 

органів (за наявністю правових 

підстав). Вносити пропозиції 

керівництву щодо усунення 

виявлених порушень, недоліків та 

контроль за недопущенням їх в 

подальшому 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко У звітному періоді окремі 

ухвали суду, рішення, 

постанови, відповідні 

документи правоохоронних і 

контролюючих органів до 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області не 

надходили 

- 



11.13 Прийняття участі у проведенні 

семінарів-навчань, що заплановані 

структурними підрозділами 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко Забезпечено прийняття участі  

у проведенні семінарів-

навчань, що проводились 

структурними підрозділами 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області з питань 

внесення змін до Закону 

України «Про державну 

службу», до законодавства у 

сфері безпечності харчових 

продуктів та ветеринарної 

медицини 

- 

11.14 Здійснювати претензійно - позовну 

роботу, здійснювати аналіз та 

контроль претензійно - позовної 

роботи 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко Проведено претензійну - 

позовну роботу: 

- заявлено 01.02.19 претензію 

на суму 4178,37 грн, яку 

сплачено 18.03.19;  

- подано 7 позовів за загальною 

ціною позову-34765 грн; з яких 

на користь Головного 

управління вирішено 4 справи 

за загальною ціною позову у 

розмірі -22899 грн, інші справи 

перебувають на розгляді), 

здійснено аналіз та контроль 

претензійно - позовної роботи 

- 

11.15 Представляти інтереси  Головного 

управління в судах, органах 

державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємствах, 

установах, організаціях усіх форм 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко Забезпечено представництво 

інтересів Головного 

управління в судах по 22 

судових справах, які 

перебували на розгляді у судах 

- 



власності. Вести реєстр судових 

справ, що стосуються компетенції 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

різних інстанцій у 2019 році, а 

також в органах державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

підприємствах, установах, 

організаціях усіх форм 

власності. 

Здійснено ведення реєстру 

судових справ, що стосуються 

компетенції Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

11.16 Здійснювати правову оцінку 

претензіям, позовам, які 

пред’явлені до Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко Здійснювалася правова оцінка 

позовам, які пред’являлися до 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області: 

пред’явлено 8 позовів про 

визнання протиправними та 

скасування розпорядчих 

документів Головного 

управління, з яких на користь 

Головного управління 

вирішено 3 справи, не на 

користь Головного управління 

одна справа (відкрито 

касаційне провадження), 

частково – 1 справа (буде 

подано апел. скаргу), інші 

справи перебувають на 

розгляді 

- 



11.17 Надавати правову оцінку фактам 

крадіжок, нестачі, 

безгосподарності, псування майна в 

Головному управлінні 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко Фактів крадіжок, нестачі, 

безгосподарності, псування 

майна в Головному управлінні 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області не 

зафіксовано 

- 

11.18 Здійснювати заходи, спрямовані на 

підвищення рівня правової 

обізнаності  працівників Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області, надання 

роз’яснень норм чинного 

законодавства 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко Здійснювалися заходи (лекції, 

бесіди, семінари), спрямовані 

на підвищення рівня правової 

обізнаності  працівників 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області, надавалися 

роз’яснення норм чинного 

законодавства 

- 

11.19 Надавати інформаційно-

консультаційну допомогу у 

підготовці і укладенні договорів, 

погоджувати їх за наявності віз 

керівників заінтересованих 

структурних підрозділів Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко Надавалася інформаційно-

консультаційна допомога у 

підготовці і укладенні 311 

договорів, та їх погодження за 

наявності віз керівників 

заінтересованих структурних 

підрозділів Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

- 

11.20 Виконання роботи пов’язаної з 

розглядом, вичиткою, складанням 

візуванням документів з 

юридичного напрямку 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко Виконувалася робота пов’язана 

з розглядом, вичиткою, 

складанням візуванням 

документів з юридичного 

напрямку: опрацьовано 2270 

проектів наказів, 1890 проектів 

- 



листів та інших документів з 

юридичного напрямку 

11.21 Розробка та затвердження плану 

роботи відділу правового 

забезпечення на 2020 рік 

Грудень О. Шляхтенко Розроблено та затверджено 

план роботи управління 

правового забезпечення на 

2020 рік 

- 

11.22 Здійснення заходів щодо 

оцінювання результатів службової 

діяльності головних спеціалістів 

відділу правового забезпечення 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області. 

Жовтень-

грудень 

О. Шляхтенко Здійснено заходи щодо 

оцінювання результатів 

службової діяльності головних 

спеціалістів відділу правового 

забезпечення Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області. 

- 

11.23 Підготовка звітності начальнику 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області та аналіз роботи 

відділу правового забезпечення 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області за 2019 рік 

До 

30.12.2019 

року 

О. Шляхтенко Підготовлено звітність 

начальнику Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області та аналіз 

роботи управління правового 

забезпечення Головного 

управління 

- 

12. Розгляд звернень громадян та доступу до публічної інформації 

12.1 Забезпечення кваліфікованого, 

об’єктивного і своєчасного 

розгляду звернень громадян, що 

надійшли на адресу Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області та одержані під 

час особистого прийому громадян, 

Потягом 

року 

О. Шляхтенко 

О. Єсаулова 

Л. Бутріменко 

А. Селявіна 

Ю. Пєріна 

О. Мордасов 

І. Ляскевич 

В. Ткаченко 

Забезпечено розгляд звернень 

громадян відповідно до 

положень статті 19 Закону 

України «Про звернення 

громадян». Загальна кількість 

опрацьованих звернень 230шт. 

- 



відповідно до положень статті 19 

Закону України «Про звернення 

громадян» 

Н. Нощенко 

М. Андрєєва 

М. Смалій 

М. Кім 

12.2 Забезпечення надання інформації на 

запит відповідно до Закону України 

«Про доступ до публічної 

інформації» 

Протягом 

року 

О. Шляхтенко 

О. Єсаулова 

Л. Бутріменко 

А. Селявіна 

Ю. Пєріна 

О. Мордасов 

І. Ляскевич 

В. Ткаченко 

Н. Нощенко 

М. Андрєєва 

М. Смалій 

М. Кім 

Забезпечено надання 

інформації на 24 запита 

відповідно до Закону України 

«Про доступ до публічної 

інформації» 

- 

12.3 Здійснення контролю за 

дотриманням визначених актами 

законодавства та дорученням 

Кабінету Міністрів України 

порядку і термінів розгляду та 

вирішення питань, порушених у 

зверненнях громадян 

Протягом 

року 

  О. Єсаулова  Здійснено контроль впродовж 

року за дотриманням 

визначених актами 

законодавства та дорученням 

Кабінету Міністрів України 

порядку і термінів розгляду та 

вирішення питань, порушених 

у зверненнях громадян 

- 

12.4 Здійснення систематичного аналізу 

та узагальнення звернень громадян 

з метою виявлення причин, що їх 

породжують. а також найбільш 

гострих суспільно значущих 

проблем, які потребують негайного 

розв’язання, інформування про це в 

Протягом 

року 

  О. Єсаулова  Забезпечено здійснення 

систематичного аналізу та 

узагальнення звернень 

громадян з метою виявлення 

причин, що їх породжують - 

складено щоквартальні звіти 

- 



установленому порядку 

керівництво Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

13. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю 

13.1 Інформаційне  наповнення 

офіційного веб-сайту Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

Протягом 

2019 року 

О. Єсаулова Забезпечено постійне 

наповнення  офіційного веб-

сайту інформацією щодо 

роботи ГУ ДПСС в Луганській 

області 

- 

14. Забезпечення у межах повноважень, передбачених законодавством, виконання завдань з мобілізації, 

мобілізаційної підготовки та цивільного захисту 

14.1 Забезпечення організації виконання 

плану цивільного захисту 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області на 2019 рік 

Протягом 

року 

Л. Анцупова  Забезпечено організацію 

виконання плану цивільного 

захисту Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області на 2019 рік; 

стовідсоткво забезпечено 

працівників ГУ ДПСС в 

Луганській області засобами 

індивідуального захисту 

- 

14.2. Здійснення обліку призовників і 

військовозобов’язаних працівників 

Головного управління 

Проведення бронювання 

військовозобов’язаних 

Ведення звітно-облікової 

документації з питань військового 

обліку 

Протягом 

звітного 

періоду 

Управління 

кадрового 

забезпечення 

     Проведено звіряння 

облікових даних 

військовозобов’язаних з 

даними військових 

комісаріатів; 

      здійснено бронювання  

новоприйнятих 

військовозобов’язаних та 

бронювання 

- 



військовозобов’язаних які 

досягли 35 річного віку; 

     здійснено щорічну 

перевірку стану військового 

обліку та бронювання 

військово зобов’язаних і 

призовників державних 

установ ветеринарної 

медицини підпорядкованих 

Головному управлінню у 

кількості 20 установ; 

    надано звітну інформацію до 

військових комісаріатів, 

відповідно до термінів чинного 

законодавства, та до 

Держпродспоживслужби 

України. 

15. Реалізація кадрової політики     

15.1 Здійснення заходів щодо добору 

кадрів згідно із Законом України 

«Про державну служби» на посади 

державної служби на конкурсній 

основі, крім випадків, коли інше 

передбачено чинним 

законодавством 

Протягом 

звітного 

періоду 

Управління 

кадрового 

забезпечення 

    Впродовж 2019 року було 

проведено 6 конкурсів на 

зайняття вакантних посад 

державної служби категорії 

«Б» та «В». За результатами 

конкурсів було прийнято 2 

державних службовців на 

посади категорії «Б» та 12 

державних службовців на 

посади категорії «В». 

- 

15.2 Забезпечення своєчасного 

проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних 

з 01 жовтня 

2019 

Управління 

кадрового 

забезпечення 

    На виконання наказу 473-к 

від 20.09.2019 року «Про 

визначення результатів 

- 



службовців, які займають посади 

державної служби категорій «Б» та 

«В» 

по 28 

грудня 2019 

виконання завдань державних 

службовців 

Держпродспоживслужби» 

було визначено «Графік 

проведення результатів 

службової діяльності 

державних службовців 

Головного управління» та 

«Список державних 

службовців Головного 

управління, які проходять 

оцінювання результатів 

службової діяльності за 2019 

рік». 

   Відповідно до наказу №1626 

від 25.09.2019 року «Про 

визначення результатів 

виконання завдань державних 

службовців Головного 

управління» проведено 

оцінювання результатів 

службової діяльності 

державних службовців 

Головного управління, які 

займають посади державної 

служби категорій «Б» і «В». 

   03 грудня 2019 року наказом 

№2094 затверджений висновок 

щодо оцінювання службової 

діяльності державних 

службовців. Відповідно до 

частини 9 статті 44 Закону 



України «Про державну 

службу» видано наказ № 2122 

від 06.12.2019 «Про 

преміювання державних 

службовців Головного 

управління за результатами 

оцінювання службової 

діяльності». 

    Визначено індивідуальні 

програми та завдання і ключові 

показники результативності, 

ефективності та якості 

службової діяльності 

державного службовця на 2020 

рік. 

15.3 Професійне навчання держаних 

службовців 

Жовтень- 

листопад 

Управління 

кадрового 

забезпечення 

    Згідно планів графіку про 

підвищення кваліфікації 

державних службовців 

направлено на навчання – 18 

осіб, у 2019 році 4 держаних 

службовців Головного 

управління отримали диплом 

магістра з Публічного 

управління та адміністрування.  

    На виконання постанови від 

06.02.2019 № 106 «Про 

затвердження Положення про 

систему професійного 

навчання державних 

службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх 

перших заступників та 

- 



заступників, посадових осіб 

місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад» 

пройшли курси підвищення 

кваліфікації 100 % держаних 

службовців Головного 

управління (1 кредит ЄКТС) 

15.4 Ведення звітно-облікової 

документації, підготовка державної 

статистичної звітності з кадрових 

питань, проведення аналізу 

кількісного складу працівників 

Головного управління 

Відповідно 

термінів 

чинного 

законодавст

ва 

Управління 

кадрового 

забезпечення 

    Підготовлено та надано до 

Сєвєродонецького міського 

центру зайнятості: 16 звітів 

форми № 3-ПН, 7 звітів форми 

№ 5-ПН,   

    До Держпродспоживслужби 

України надано 4 звіти форми 

КСДС. 

    До Сєвєродонецького фонду 

соціального захисту інвалідів 

надано 1 звіт форми № 10-ПІ. 

 

16. Реалізація бюджетної та 

фінансової політики 

    

16.1 Забезпечення ведення 

бухгалтерського обліку і звітності в 

Головному управлінні 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області, установах та 

організаціях, що 

підпорядковуються Головному 

управлінню 

Протягом 

року 

М.Андрєєва 

С.Бортник 

Забезпечено ведення 

бухгалтерського обліку і 

звітності в Головному 

управлінні 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області, установах 

та організаціях, що 

підпорядковуються Головному 

управлінню 

- 

16.2 Контроль за дотриманням вимог 

законодавства з питань ведення 

Протягом 

року 

М.Андрєєва 

С.Бортник 

Здійснено контроль за 

дотриманням вимог 

- 



бухгалтерського обліку, складення 

фінансової та бюджетної звітності в 

Головному управлінні 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області, установах та 

організаціях, що 

підпорядковуються Головному 

управлінню 

законодавства з питань ведення 

бухгалтерського обліку, 

складення фінансової та 

бюджетної звітності в 

Головному управлінні 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області, установах 

та організаціях, що 

підпорядковуються Головному 

управлінню 

16.3 Своєчасне подання звітності: Протягом 

року 

 Здійснено своєчасне подання 

звітності: 

- 

16.3.

1 

Звіт про заборгованість бюджетних 

установ (форми №7д) до Державної 

казначейської служби України у 

Луганській області 

Щомісячно 

до 05 числа 

С.Бортник Звіт про заборгованість 

бюджетних установ (форми 

№7д) до Державної 

казначейської служби України 

у Луганській області 

- 

16.3.

2 

Статистичні звіти до Головного 

управління статистики у Луганській 

області 

Щомісячно 

та 

щокварталь

но 

В.Рісухіна 

І.Дубровіна 

Статистичні звіти до 

Головного управління 

статистики у Луганській 

області 

- 

16.3.

3 

Податковий звіт про використання 

коштів неприбуткових установ та 

організацій до ДПІ  

Щорічно до 

09.02. 

наступного 

за звітним 

В.Рісухіна 

І.Дубровіна 

Податковий звіт про 

використання коштів 

неприбуткових установ та 

організацій до ДПІ  

- 

16.3.

4 

Надання Заяви-розрахунку 

(Додаток 1), повідомлення про 

виплату коштів застрахованим 

особам (Додаток 2) до міського 

відділення управління виконавчої 

Протягом 

року 

М.Бельо-

Мураховська 

К.Аппєль 

 

Надання Заяви-розрахунку 

(Додаток 1), повідомлення про 

виплату коштів застрахованим 

особам (Додаток 2) до міського 

відділення управління 

- 



дирекції  ФСС України у Луганській 

області  

виконавчої дирекції  ФСС 

України у Луганській області 

16.3.

5 

Податковий звіт про суми 

нарахованої заробітної плати 

(доходу, грошового забезпечення, 

допомоги, компенсації) 

застрахованих осіб та суми 

нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

Щомісячно 

до 20 числа 

місяця 

наступного 

за звітним 

М.Бельо-

Мураховська 

К.Аппєль 

 

Податковий звіт про суми 

нарахованої заробітної плати 

(доходу, грошового 

забезпечення, допомоги, 

компенсації) застрахованих 

осіб та суми нарахованого 

єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

- 

16.3.

6 

Звіт до Фонду соціального захисту 

інвалідів про зайнятість і 

працевлаштування інвалідів (річна 

ф. №10-ПІ) 

Щорічно не 

пізніше 

01.03. 

наступного 

за звітним 

І.Дубровіна Звіт до Фонду соціального 

захисту інвалідів про 

зайнятість і працевлаштування 

інвалідів (річна ф. №10-ПІ) 

- 

16.4 Консолідація та аналіз фінансової та 

бюджетної звітності 

Щокварталь

но 

М.Андрєєва 

С.Бортник 

Консолідація та аналіз 

фінансової та бюджетної 

звітності 

- 

16.5 Проведення щорічної 

інвентаризації майна 

Щорічно 

станом на 

01.11.2020 

О.Бергман 

І.Леонт’єва 

Проведення щорічної 

інвентаризації майна 

- 

16.6 Здійснення відображання у 

документах достовірної та повної 

інформації про господарські 

операції і результати діяльності, 

необхідні для оперативного 

управління бюджетними 

призначеннями (асигнуваннями) та 

фінансовими і матеріальними 

(нематеріальними) ресурсами 

Протягом 

року 

М.Андрєєва 

С.Бортник 

Здійснення відображання у 

документах достовірної та 

повної інформації про 

господарські операції і 

результати діяльності, 

необхідні для оперативного 

управління бюджетними 

призначеннями 

(асигнуваннями) та 

- 



фінансовими і матеріальними 

(нематеріальними) ресурсами 

16.7 Своєчасне подання бюджетних 

зобов’язань на реєстрацію, 

здійснення платежів відповідно до 

взятих бюджетних зобов’язань, 

відображення достовірно та у 

повному обсязі операцій у 

бухгалтерському обліку та звітності 

Протягом 

року 

Л.Метьолкіна 

Т.Баскіна 

Своєчасне подання бюджетних 

зобов’язань на реєстрацію, 

здійснення платежів 

відповідно до взятих 

бюджетних зобов’язань, 

відображення достовірно та у 

повному обсязі операцій у 

бухгалтерському обліку та 

звітності 

- 

16.8 Перерахування податків і зборів 

(обов'язкових платежів) до 

відповідних бюджетів 

Протягом 

року 

М.Бельо-

Мураховська 

К.Аппєль 

 

Перерахування податків і 

зборів (обов'язкових платежів) 

до відповідних бюджетів 

- 

17. Заходи планово-економічної 

діяльності 

    

17.1 Складання бюджетного запиту до 

проекту Державного бюджету 

України на 2021 рік та проекту 

прогнозу Державного бюджету 

України  на 2022 і 2023 роки 

відповідно до вимог Інструкції з 

підготовки бюджетних запитів для 

подання до Мінфіну 

У термін 

встановлен

ий МФУ 

М.Андрєєва 

Ю.Солодка 

Т.Баскіна 

С.Ямпольська 

І.Дубровіна 

Складено бюджетний запит до 

проекту Державного бюджету 

України на 2021 рік та проекту 

прогнозу Державного бюджету 

України  на 2022 і 2023 роки 

відповідно до вимог Інструкції 

з підготовки бюджетних 

запитів для подання до 

Мінфіну 

- 

17.2 Складання Кошторису на 2020 рік 

та розрахунків до Кошторису на 

2020 рік та їх затвердження 

Протягом І 

кварталу 

М.Андрєєва 

Ю.Солодка 

Т.Баскіна 

С.Ямпольська 

І.Дубровіна 

Складено Кошторис на 2020 

рік та розрахунки до 

Кошторису на 2020 рік та їх 

затверджено 

- 



17.3 Складання довідок змін до 

Кошторису на 2020 рік 

Протягом 

року 

С.Ямпольська Складено довідки змін до 

Кошторису на 2020 рік 

- 

17.4 Розробка у межах затвердженої 

граничної чисельності і фонду 

заробітної плати проекту штатного 

розпису та змін до нього, 

забезпечення затвердження та 

погодження його у встановленому 

порядку 

Протягом 

року 

І.Дубровіна Розроблено у межах 

затвердженої граничної 

чисельності і фонду заробітної 

плати проект штатного розпису 

та змін до нього, забезпечення 

затвердження та погодження 

його у встановленому порядку 

- 

17.5 Забезпечення контролю за 

наявністю рухомого майна, 

використанням фінансових і 

матеріальних (нематеріальних) 

ресурсів відповідно до 

затверджених нормативів 

Протягом 

року 

М.Андрєєва 

С.Бортник 

Забезпечено контроль за 

наявністю рухомого майна, 

використанням фінансових і 

матеріальних (нематеріальних) 

ресурсів відповідно до 

затверджених нормативів 

- 

18. Забезпечення організації 

документообігу 

    

18.1 Дотримання в Головному 

управлінні 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області єдиного порядку 

документування управлінської 

діяльності та здійснення контролю 

за дотриманням установленого 

порядку роботи з документами 

 

Протягом 

звітного 

періоду 

О. Єсаулова 

К. Савєнкова 

В. Логвінова 

С. Колісник 

Забезпечено документування 

управлінської діяльності у 

відповідності до затвердженої 

інструкції з діловодствата від 

10.07.2018 №1062,  

здійснювався контроль за 

дотриманням установленого 

порядку роботи з документами 

в ГУ ДПСС в Луганській 

області  

- 

18.2 Разроблення методичних матеріалів 

з електронного діловодства в 

Головному управлінні 

Перше 

півріччя  

О. Єсаулова 

Є. Альошин 

Розроблено навчальний 

методичний відео-матеріал для 

навчання  згідно наказу від 

14.06.2019 №1030  

- 



Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

 

18.3  Організація роботи архіву 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області та належних 

умов зберігання документів 

 

Протягом 

звітного 

періоду 

О. Єсаулова 

С. Колісник 

Забезпечено роботу архіву ГУ 

ДПСС в Луганській області у 

відповідності до 

затвердженого плану роботи на 

2019 рік , затвердженого 

начальником ГУ ДПСС в 

Луганській області 24.12.2018 

- 

18.4 Організація роботи Експертної 

комісії (далі – ЕК) Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

 

Протягом 

звітного 

періоду 

О. Єсаулова 

С. Колісник 

Забезпечено роботу 

експертноїкомісії комісії 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області, проведено 

три засідання 

 

- 

18.5 Здійснення контролю за термінами 

виконання документів в Головному 

управлінні 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

 

Протягом 

звітного 

періоду 

О. Єсаулова 

К. Савєнкова 

В. Логвінова 

 

Забезпечено контроль за 

термінами виконання 

документів в Головному 

управлінні 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

 

- 

18.6 Контроль   виконання   Головним   

управлінням 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області доручень та 

завдань Держпродспоживслужби 

України, обласної державної 

адміністрації, що перебувають на 

Протягом 

звітного 

періоду 

О. Єсаулова 

К. Савєнкова 

В. Логвінова 

 

Забезпечено постійний 

контроль   виконання   

Головним   управлінням 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області доручень та 

завдань 

Держпродспоживслужби 

- 



контролі в Головному управлінні 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

 

України, обласної державної 

адміністрації, що перебувають 

на контролі в Головному 

управлінні 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

 

18.7 Здійснення заходів щодо 

розроблення спільно з 

структурними підрозділами 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області та виконання 

структурними підрозділами, 

районними та міськими 

управліннями та відділами 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області правил, 

стандартів, положень, інструкцій з 

охорони праці, виробничої санітарії 

передбачених нормами чинного 

законодавства 

 

Протягом 

звітного 

періоду 

О. Єсаулова 

Л. Анцупова 

Розроблено та складено 

інструкцію з організації 

взаємодії між Головним 

управлінням Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Луганській області  та 

Головним управлінням 

Держпродспоживслужби в 

луганській області при 

виникненні надзвичайних 

ситуацій техногенного та 

природного характеру на 

території Луганської області, 

згідно наказу від 21.03.2019 

№92/1 

- 

18.8 Проведення навчань працівників 

структурних підрозділів Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області з питань, що 

належать до повноважень відділу 

 

Протягом 

звітного 

періоду 

О. Єсаулова 

 

Проведено навчання 

працівників структурних 

підрозділів Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області з роботи в 

системі електронного 

документообігу 

- 



 

19. Інформаційно-аналітичне та 

організаційне забезпечення 

    

19.1 Організаційне забезпечення 

діяльності Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

 

Протягом 

звітного 

періоду 

О. Єсаулова 

 

Здійснено організаційне 

забезпечення  діяльності 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

 

- 

19.2 Підготовка зустрічей, засідань, 

нарад, які проводить начальник 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області та його 

заступники 

 

Протягом 

звітного 

періоду 

О. Єсаулова 

 

Впродовж року забезпечено 

підготовку зустрічей, засідань, 

нарад, які проводить начальник 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області та його 

заступники 

 

- 

19.3 Здійснення протоколювання нарад, 

засідань, зустрічей що проводить 

начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області, його 

заступники та оформлення за 

результатами їх проведення 

відповідних доручень і наказів 

 

Протягом 

звітного 

періоду 

О. Єсаулова 

 

Впродовж року забезпечено 

протоколювання нарад, 

засідань, зустрічей що 

проводить начальник 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області, його 

заступники та оформлення за 

результатами їх проведення 

відповідних доручень і наказів 

- 

19.4 Організаційне забезпечення 

підготовки та проведення засідань 

колегії Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Протягом 

звітного 

періоду 

О. Єсаулова  

К. Савєнкова 

Забезпеченно підготовку та 

проведення засідань колегії 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

- 
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