
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 

БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ 

СПОЖИВАЧІВ 
Держпродспоживслужба 

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001 
тел. 279-12-70, факс 279-48-83 

web: www.consumer.gov.ua 
код ЄДРПОУ 39924774 

e-mail: info@consumer.gov.ua

STATE SERVICE OF 
UKRAINE ON FOOD SAFETY 

AND CONSUMER 
PROTECTION 

SSUFSCP 
1, B.Hrinchenko str., Kyiv 01001 

tel. +38(044)279-12-70 
fax +38(044)279-48-83 

web: www.consumer.gov.ua 
e-mail: info@consumer.gov.ua

03.2017 № 602-121-5/ SSfS Ha№ від

Головні управління 
Держпродспоживслужби в 
областях та у м. Києві

Начальникам управлінь 
державного нагляду за 
дотриманням санітарного 
законодавства

Відповідно до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення 
заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», 
Порядку надання погодження на проведення позапланового заходу державного 
нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про 
порушення суб’єктом господарювання її законних прав (далі - Порядок), 
затвердженого спільним наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України та Державної регуляторної служби України (далі - ДРС) від 20.01.2017 
№ 56/5, враховуючи рекомендації Ради з питань державного нагляду 
(контролю) органам державного нагляду (контролю) щодо змісту їх листів з 
обґрунтуванням необхідності проведення позапланового заходу від 03.03.2017, 
з метою прискорення повного та об’єктивного розгляду питань погодження на 
проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі 
обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом 
господарювання її законних прав (далі -  звернення фізичних осіб) просимо в 
запитах на погодження позапланового заходу з обґрунтуванням необхідності 
проведення такого заходу наряду з текстовою інформацією надавати також дані 
за формою, що додається.

З огляду на те, що відповідно до зазначеного Порядку, погодження на 
проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) та/або 
вмотивована відмова у погодженні оприлюднюються на офіційному веб-сайті 
ДРС у день їх надання, пропонуємо використовувати у роботі опубліковані на
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веб-сайті ДРС погодження на проведення позапланових заходів державного 
нагляду (контролю) на підставі звернення фізичних осіб.

Про відмову у погодженні проведення позапланових заходів державного 
нагляду (контролю) на підставі звернення фізичних осіб ДРС буде інформувати 
письмово.

З метою прискорення розгляду запитів на погодження проведення 
позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері санітарного 
законодавства на підставі обґрунтованих звернень фізичних осіб пропонуємо 
Головним управлінням Держпродспоживслужби в областях та в м. Києві такі 
запити з обґрунтуванням необхідності проведення позапланового заходу 
направляти безпосередньо до ДРС та в копії до Держпродспоживслужби на 
електронні адреси: danilenkoses@ukr.net та balenko_k@ukr.net).

Радою з питань державного нагляду (контролю), яка створена ДРС для 
повного та об’єктивного розгляду питань погодження проведення 
позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі звернень 
фізичних осіб, розглядаються лише обґрунтовані звернення фізичних осіб.

Якщо таке обґрунтування не зазначено в самому зверненні фізичної 
особи, воно повинно бути надано у запиті територіального органу 
Держпродспоживслужби в областях та в м. Києві на погодження проведення 
позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі збору 
необхідної інформації, у тому числі із наданням лабораторних підтверджень 
щодо можливого негативного впливу факторів середовища життєдіяльності на 
здоров’я людини.

Наголошуємо, що на розгляд до Ради з питань державного нагляду 
(контролю) ДРС запити територіальних органів Держпродспоживслужби щодо 
погодження проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) 
повинні надаватися з обґрунтуваннями необхідності проведення такого заходу, 
у тому числі із результатами лабораторних підтверджень щодо можливого 
негативного впливу факторів середовища життєдіяльності на здоров’я людини, 
з передбаченою Додатком до цього листа інформацією, а також з копіями 
(належної якості) звернень фізичної особи про порушення суб’єктом 
господарювання її законних прав, в якому повинно бути зазначено прізвище, 
ім’я, по батькові автора звернення, місце його проживання та повинно бути 
підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

У разі відсутності необхідних даних та інформації, необхідних для 
подання запиту щодо погодження проведення позапланового заходу 
державного нагляду (контролю) до Ради з питань державного нагляду 
(контролю) ДРС, просимо інформувати авторів звернень про відсутність 
підстав для погодження проведення позапланового заходу без направлення 
такого запиту до ДРС.

Додаток: на 1 арк.

Даниленко 279-51-06

Перший заступник Голови
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Код ЄДРПОУ суб’єкта 
господарювання, у відношенні якого 
пропонується проведення заходу 
державного нагляду (контролю)

Найменування суб’єкта 
господарювання -  юридичної особи 
та/або його відокремленого підрозділу 
або прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи -  підприємця, у 
відношенні якого пропонується 
проведення заходу державного 
нагляду (контролю)

Місце провадження господарської 
діяльності суб’єктом господарювання, 
у відношенні якого пропонується 
проведення заходу державного 
нагляду (контролю)

Місцезнаходження суб’єкта 
господарювання -  юридичної особи 
та/або його відокремленого 
підрозділу, місце проживання 
фізичної особи -  підприємця, у 
відношенні якого пропонується 
проведення заходу державного 
нагляду (контролю)

Питання, необхідність перевірки яких 
стали підставою для проведення 
заходу державного нагляду 
(контролю)

Посилання на нормативно-правові 
акти, норми яких порушено


