
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ у 
ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Н А К А З

30.01.2017 (Вінниця) № °

Про затвердження 
переліку питань

Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» ( із змінами 
та доповненнями)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік питань щодо проведення планових 
(позапланових) заходів державного нагляду ( контролю) дотримання 
суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері формування, 
встановлення та застосування державних регульованих цін 
(додається).

2. Завідувачу сектору контролю за регульованими цінами Галицькому
I.A. забезпечити:
- проведення заходів державного нагляду ( контролю) виключно в 
межах затвердженого переліку питань щодо дотримання суб’єктами 
господарювання вимог законодавства у сфері формування, 
встановлення та застосування державних регульованих цін;
- оприлюднення переліку питань на офіційному сайті Головного 
управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Г.П.Сидорук



Додаток

до наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби 
Вінницькій області
від 3̂ 0 *

ПЕРЕЛІК
питаньщодопроведенняпланових (позапланових)заходів державного

нагляду ( контролю) 
дотрнманнясуб’єктамнгосподарюваннявнмогзаконодавства у 

сферіформування, встановлення та застосуваннядержавннхрегульованихцін

1.Виконання приписів про усунення порушень вимог щодо формування, 
встановлення та застосування цін (тарифів)

2.Наявність виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців, а також документів, що посвідчують особу, в 
посадових осіб

3.Перевірка достовірності зазначеної у документах інформації про 
формування, встановлення та застосування цін (тарифів)

4.Перевірка бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, показників 
реєстраторів розрахункових операцій та інших документів, пов’язаних з 
формуванням, встановленням та застосуванням державних регульованих цін 
(тарифів), у тому числі

4.1 статуту або положення
4.2 документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких 

передбачено законодавством
4.3 наказів щодо призначення: керівника суб'єкта господарювання або 

виконуючого його обов’язки про виконання його функцій; головного бухгалтера; 
особи, відповідальної за формування, встановлення та застосування цін (тарифів)

4.4 наказу про облікову політику суб’єкта господарювання з визначенням 
бази розподілу витрат

4.5 головної книги бухгалтерського обліку,оборотно-сальдових відомостей
4.6 документів бухгалтерської та статистичної звітності
4.7 свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість
4.8 штатного розпису, затверджених посадових окладів і тарифних ставок, 

колективного договору
4.9 договорів, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції, наданням 

послуг та виконанням робіт
4.10 актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, вантажно- 

митних декларацій
4.11 стандартів, нормативів, норм, технічних регламентів, схем, паспортів, 

інструкцій, планів
4.12 інвестиційної програми або програми технічного розвитку
4.13 розпорядчих документів щодо встановлення цін (тарифів)
5.Перевірка дотримання вимог щодо формування, встановлення та 

застосування державних регульованих цін (тарифів), у тому числі
5.1 дотримання вимог (порядків, методик) при формуванні цін (тарифів)
5.2 калькуляцій та розрахунків цін (тарифів)



5.3 обґрунтованості статей витрат собівартості продукції, робіт і послуг, 
врахування при їх визначенні обсягів виробництва продукції (надання послуг, 
виконання робіт), норм (нормативів) податків і зборів тощо

5.4 повноти надання послуг (виконання робіт), вартість яких врахована при 
визначенні розміру цін (тарифів)

5.5 дотримання способів державного регулювання цін (тарифів), визначених 
законодавством, при встановленні цін (тарифів)

5.6 правильності застосування цін (тарифів), встановлених Кабінетом 
Міністрів України, органами виконавчої влади, державними колегіальними 
органам та органами місцевого самоврядування.


