
продуктів

План роботи
Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області

на 2023 рік

Відповідальний
за виконання

головний

No Найменування завдання виконавець, Очікувальні результатиПідстава для виконання Термін виконання співвиконавціз/п (заходу) (назви виконання заходів

самостійних
структурних
підрозділів)

1 , 3 4 5 6 
Забезпечення стабільної епізоотичної ситуації

Забезпечення стабільної та контрольованої епізоотичної ситуації в країні шляхом організації і вчасного проведення необхідних ветеринарно-
профілактичних заходів; належне виконання протиепізоотичних заходів, своєчасне реагування на загрози пов'язанні загостренням епізоотичної

ситуації в світі по ряду небезпечних транскордонних захворювань та вжиття заходів щодо мінімізації ризиків їх розповсюдження в Україні,
забезпечення виконання гарантій наданих торговим партнерам при отриманні права експорту, в частині виконання ветеринарних заходів
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1 Забезпечення стабільної та
контрольованої
епізоотичної ситуації в
країні шляхом організації і
вчасного проведення
необхідних ветеринарно-
профілактичних заходів

Закон України «Про
ветеринарну медицину»

протягом року Управління
безпечності

харчових
продуктів та
ветеринарної

медицини

Забезпечено організацію 1

вчасне 100% проведення
необхідних ветеринарно
профілактичних заходів,
здійснено заходи державного
нагляду (контрошо) за
дотриманням вимог
законодавства у галузі
ветеринарної медицини

Протидія викликам та загрозам в сфері санітарного та епідемічного благополуччя
2 Забезпечення санітарного І Закон України «Про

та ешдемічного
благополуччя населення
Вінницької області шляхом
оперативного реагування на
загрози, пов'язані з
негативними факторами
середовища
життєдіяльності шодини та
виникненням надзвичайних
ситуацій

правовий режим воєнного
стану», Указ Президента
України від 24.02.2022

№ 64/2022 «Про введення
воєнного стану в Україні»,

Закони України «Про
забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя
населення», «Про захист

населення від інфекційних
хвороб»,

доручення Прем'єр-міністра
України, протокольні

рішення Державної комісії з
питань техногенно

екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій,

рішення РНБО, постанови
Головного державного

санітарного лікаря України,
якими затверджені

Тимчасові рекомендації

протягом року І Управління Забезпечення інформування
державного щодо спалахів інфекційних
нагляду за захворювань, харчових і

дотриманням професійних отруєнь,
санітарного радіаційних аварій або

законодавства інших надзвичайних
ситуацій серед населення.
Встановлення рівнів
забруднення факторів
внутрішнього і зовнішнього
середовища та вжиття
заходтв реагування
локалізації
надзвичайних
недопущення,
подальшому,
пов'язаних з
факторами

з
та ліквідації

ситуацій та
в

забруднень,
негативними
середовища. .

ЖИТТЄД1ЯЛЬНОСТ1 ШОДИНИ
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щодо організації. . .протиешдемічних заходів. .для шдприємств, закладів,
установ тощо,

пункт 36 постанови
Кабінету Міністрів України
від 09.12.2020 № 1236 «Про
встановлення карантину та

запровадження
обмежувальних

протиепідемічних заходів з
метою запобігання

поширенню на території
України гострої

респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої

коронавірусом
SARS-CoV-2»

3 Організація та проведення
профілактичних заходів
щодо запобігання
поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19) на
території Вінницької області
та здійснення заходів
державного нагляду за
суб' єктами господарювання
щодо діяльності об'єктів
всіх форм власності під час
карантину

Закони України «Про
забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя
населення», «Про захист

населення від інфекційних
хвороб»,

доручення Прем'єр-міністра
України, протокольні

рішення Державної комісії з
питань техногенно

екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій,

рішення РНБО, постанови
Головного державного

санітарного лікаря України,
якими затверджені

протягом року Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санітарного

законодавства

Своєчасне та в повному
об'ємі вжиття відповідних
заход1в реагування та
адекватне реагування органів
влади і всіх причетних служб
на ситуашю, з метою
зниження поширення
коронавірусної хвороби
(COVID-19), призведе до
суттєвого зниження серед
населення області
захворюваності
(COVID-19)

на
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Тимчасові рекомендації
щодо організації

протиепідемічних заходів. . .для шдприємшв, закладгв,
установ тощо,

пункт 36 постанови
Кабінету Міністрів України
від 09.12.2020 № 1236 «Про
встановлення карантину та

запровадження
обмежувальних. . .протиепідемічних заходів з

метою запобігання
поширенню на території

України гострої
респіраторної хвороби

COVID-19, спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2»

4 Здійснення контролю за
дотриманням вимог діючого
законодавства з безпечності
та якості води питної, що
подається населенню
Вінницької області та
правилами виробничого
контролю за якістю питної
води на об'єктах
водопостачання

Закон України «Про
забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя

населення», ЗУ «Про захист
населення від інфекційних

хвороб»,
протокольні рішення

Державної комісії з питань
техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних
ситуацій,

пункт З рішення Ради
національної безпеки і

оборони України
від 13 березня 2020 року

щоквартально Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санітарного

законодавства

Посилення державного. . . .санпарно-ешдемюлопчного
нагляду за дотриманням
шдприємствами, установами,
організаціями усіх форм. .власносп вимог санітарного
законодавства щодо
безпечності та якості питної
води, призначеної для
споживання людиною,
зокрема у закладах освіти.
Проведення роботи із
органами місцевої влади та
власниками
цент.2_ал1зованого

систем
БОДО-
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«Про невідкладні заходи
щодо забезпечення

національної безпеки в
умовах спалаху гострої
респіраторної хвороби

COVID-19, спричиненої
коронавірусом

SARS-CoV-2», уведеного в
дію Указом Президента

від 13 березня 2020 № 87

постачання, водовідведення
щодо посилення
виробничого лабораторного
контролю за якістю питної
води, якістю очистки стічних
вод, забезпечення
необхідного запасу реагентів,
засобів знезараження тощо,
надання щоквартальної
інформації в ДПСС України
для інформування РНБО

5 Забезпечення здійснення
заходів державного нагляду
(контролю) за організацією
харчування у закладах
дошкільної та загальної
середньої освіти, які
функціонують на території
Вінницької області, у тому
числі профілактики гострих
кишкових інфекцій та
харчових отруєнь

План дій Уряду, Указ
Президента України

від 7 грудня 2019 № 894
«Про невідкладні заходи

щодо покращення здоров'я
дітей», розпорядження

Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 № 1668-р

«Про затвердження плану
заходів з реалізації

Національної стратегії
розбудови безпечного і
здорового освітнього
середовища у новій
українській школі

на 2021 рік»,
«Санітарний регламент для
закладів загальної середньої

освіти», затверджений
наказом МОЗ України
від 25.09.2020 № 2205,
«Гігієнічні вимоги до
виробництва та обігу

протягом року Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санітарного

законодавства

Впровадження сучасних
стандартів з організації
харчування, внесення
коректив в перспективні. . .двотижневі меню вщповідно
до сезонності продуктів
харчування для закладів
дошкільної та загальної
середньої освіти та
оздоровлення з урахуванням
новихрецептур,розроблення
нових технологічних карток
для приготування блюд.
Покращення матеріально-
технічної бази їдалень
(харчоблоків) закладів
освіти, стану
харчування

організації
учнів та

вихованців.
Розбудова системи здорового
харчування, формування
культури харчування та
п_І>_авильних харчових звичок
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харчових продуктів на
потужностях, розташованих

у закладах загальної
середньої освіти,

затверджені наказом
Мінекономіки від 03.12.2020

№ 2532», презентована
дружиною Президента
Оленою Зеленською

концепція про здорове
харчування та розвиток

здорових хао.чових звичок

у здобувачів освіти

Розширення експортних ринків збХ!У_Української продукції
6 Сприяння новоствореним

підприємствам, що мають
потенціал, а також. .шдприємствам, які мають
право експорту щодо
отримання права експорту
та розширення експорту
продукції шляхом
консультацій та здійснення. . . .
ОЦІНКИ ВlДПОВlДНОСТl

шдприємства ветеринарно
санітарним вимогам для
усшшного проходження
шспектувань
компетентними органами. .
1мпо.12.терш

Ст. 26, 27 Закону України протягом року Управління
«Про основні принципи та безпечності
вимоги до безпечності та харчових

якості харчових продуктів» продуктів та
ветеринарної

медицини

Кількість проведених заходів
державного контролю щодо
ОЦІНКИ

шдприємства
санітарним
затверджених
потужностей

. . .
В1ДПОВ1ДНОСТ1

ветеринарно-
вимогам та

експортних

Сприяння виконанню заходів з гармонізації системи ринкового нагляду для укладення Угоди про оцінку відповідності та
прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) між Україною та ЄС

Участь в заходах, які проводяться під егідою Європейської Комісії, в тому числі, щодо компетентностей та підготовки фахівців в галузі
ринкового нагляду, зокрема з впровадження вимог екодизайнудля екологічно чистих продуктів
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7 Участь в заходах (семінари,
наради, навчання)
спрямованих на підвищення
ефективності діяльності 1з
здійснення ринкового
нагляду

Закон України «Про
держаний ринковий нагляд і

контроль нехарчової
продукції» від 02.12.2010

№ 2735-V

протягом року Управління
захисту

споживачів

Взято участь в тематичних
заходах з метою обговорення
проблемних питань
спрямованих на підвищення
ефективності діяльності із
здійснення ринкового нагляду

Заходи з реалізації державної політики у галузі ветеринарної медицини, ідентифікації та реєстрації тварин
1 І Забезпечення виконання

Плану протиепізоотичних
заходів інфекційних
захворювань тварин
у 2023 році

Закон України «Про
ветеринарну медицину»

протягом року Управління
безпечності
харчових

продуктів та
ветеринарної

медицини

Забезпечено
роботи
виконання

проведення
ЩОДО 100%

Плану

2 І Контроль за ефективністю
використання біопрепаратів
придбаних за кошти
державного та місцевого
бюджетів

протиепізоотичних заходів
інфекційних захворювань
тварин у 2023 __0_оці

Закон України «Про
ветеринарну медицину»

протягом року Управління
безпечності
харчових

продуктів та
ветеринарної

медицини

Забезпечено ефективне
використання біопрепаратів
придбаних за кошти
державного та місцевого
бюджетів (не менше 98% )

3 І Контроль виконання
державної програми
визначення статусу
України, як країни з
контрольованим ризиком
щодо губчастоподібної
енцефалопатії великої
рогатої худоби

Закон України «Про
ветеринарну медицину»,

наказ
Держпродспоживслужби

від 14.04.2017 № 258 «Про
затвердження Програми
статусу України», наказ

Держпродспоживслужби
від 01.01.2021 № 695 «Про
впровадження програмного

модуля «Інформаційна
система спостереження за

губчастоподібною
енце_ф_алопатією великої

протягом року Управління
безпечності
харчових

продуктів та
ветеринарної

медицини

Забезпечено 100% виконання
показників державної
програми визначення статусу
України, як країни з
контрольованим ризиком
щодо губчастоподібної
енцефалопатії великої
рогатої худоби
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рогатої худоби»
4 Забезпечення контролю за Закон України «Про

проведенням
сальмонельозу
господарствах
власності

моніторингу ветеринарну медицину»,
птиці в Інструкція з профілактики та

усіх форм ліквідації сальмонельозу
птиш, затверджена наказом

Міністерства аграрної
полпики та продовольства
Укр_аїни 19.09.2016 № 310

протягом року Управління
безпечності
харчових

продукпв та
ветеринарної

медицини

Забезпечено 100%
проведення запланованих. .монпорингових досліджень
на сальмонельоз птиці в
господарствах усіх форм
власносп

5 Забезпечення контролю за
проведенням монггорингу
африканської чуми свиней в
господарствах усіх форм
власності
кабанами

та дикими

Закон України «Про
ветеринарну медицину»,

Інструкція з профілактики та
боротьби з африканською

чумою свиней, затверджена
наказом Міністерства

аграрної політики
та продовольства України

07.03.2017 № 111

протягом року Управління
безпечності
харчових

продуктів та
ветеринарної

медицини

Забезпечено
проведення

100%
запланованих

моніторингових досліджень
на африканську чуму свиней
в господарствах усіх форм
власності
кабанами

та дикими

6 Забезпечити постійний
державний ветеринарно-
санітарний контроль за
проведення
карантинування тварин 1
птиці

ст. 15 та 35 Закону України
«Про ветеринарну

медицину»

протягом року Управління
безпечності
харчових

продуктів та
ветеринарної

медицини

Забезпечено проведення
карантинування тварин 1
птиці за заявами суб' єктів
господарювання

7 Контроль дотриманням
вимог нормативно- ветеринарну медицину»,
правових актів з питань Закон України «Про
ідентифікації і реєстрації ідентифікацію та реєстрацію
тварин в господарствах всіх
форм власності

Закон України «Про

тварин»

протягом року Управління
безпечності

харчових
продуктів та
ветеринарної

медицини

Забезпечено проведення
ідентифікації і реєстрації
тварин в господарствах всіх
форм власності, а також
контроль за оформленням
відповідних реєстраційних та
ідентифікаційних документів

8 Проведення аналізу
статистичної звітності за

Положення про Головне
управління

протягом року Управління
безпечності

Забезпечено проведення
анал1зу_ статистичної
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формами 1-Вет, lА-Вет,
5-Вет, 6-Вет та 7-Вет

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області,

затверджене наказом
Держпродспоживслужби

від 24.02.2020 № 145

харчових
продуктів та
ветеринарної

медицини

звітності та проведення
ВІДПОВІДНИХ корегувальних
заходів за результатами їх
аналізу

Заходи з реалізації державної політики у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів
9 Забезпечення виконання Щорічний план державного протягом року Управління Забезпечено 100%

планових заходів контролю Державної служби безпечності проведення планових заходів
державного контролю у України з питань харчових відповідно до Щорічний
сферах безпечності та безпечності харчових продуктів та план державного контролю
окремих показників якості продуктів та захисту ветеринарної
харчових продуктів, споживачів у сферах медицини
ветеринарної медицини у безпечності та окремих
2023 році показників якості харчових

продуктів, ветеринарної
медицини на 2023 рік

10 Забезпечення
Плану

виконання І ст. 7 Закону України «Про
державного

моніторингу залишкової. .кількості ветеринарних
препаратів та інших
забруднюючих речовин у
необроблених харчових
продуктах тваринного
походження в 2023 році

державний контроль за
дотриманням законодавства

про харчові продукти,
корми, побічні продукти
тваринного походження,
здоров'я та благополуччя

тварин», накази та
розпорядження

Держпродспоживслужби

протягом року Управління
безпечності
харчових

продукпв та
ветеринарної

медицини

Забезпечено 100%
проведення відбору зразків
відповідно до Плану

11 Забезпечення виконання
вимог Порядку ведення
реєстру операторів ринку та
потужностей, на які видано
експлуатаційний дозвіл

ст. 23 Закону України «Про
основні принципи та вимоги

до безпечності та якості
харчових продуктів», наказ

Міністерства аграрної
поштики та продовольства
України від 10.02.2016 № 40

протягом року Управління
безпечності
харчових

продуктів та
ветеринарної

медицини

Забезпечено
вимог Порядку

виконання
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12 Забезпечення виконання ст. 25 Закону України «Про протягом року Управління Забезпечено виконання
вимог Порядку проведення основні принципи та вимоги безпечності вимог Порядку
державної реєстрації до безпечності та якості харчових
потужностей, ведення харчових продуктів», наказ продуктів та
державного реєстру Міністерства аграрної ветеринарної
потужностей операторів ПОЛІТИКИ та продовольства медицини
ринку та надання України від 10.02.2016 № 39
інформації ЩОДО цього
зацікавленим суб'єктам
господарювання

13 Забезпечення виконання ст. 26 та 27 Закону України протягом року Управління Забезпечено виконання
вимог Порядку «Про основні принципи та безпечності вимог Порядку
затвердження експортних вимоги до безпечності та харчових
потужностей, внесення та якості харчових продуктів», продуктів та
виключення їх з реєстру наказ Міністерства аграрної ветеринарної
затверджених експортних ПОЛІТИКИ та продовольства медицини
потужностей України від 10.02.2016 № 38

14 Забезпечення виконання ст. 14 Закону України «Про протягом року Управління Забезпечено виконання
вимог Порядку видачі, безпечність та гігієну безпечності вимог Порядку
переоформлення та кормів», постанова Кабінету харчових
анулювання Міністрів України від 18 продуктів та
експлуатаційного дозволу серпня 2021 р. № 884 «Деякі ветеринарної
на потужність і видачі його питання реалізації Закону медицини
дубліката України «Про безпечність та

гігієну кормів», Порядок
формування та ведення

Державного реєстру
потужностей з виробництва

та обігу кормів,
затверджений наказом
Міністерства аграрної

ПОЛІТИКИ та продовольства
України 06 травня 2019
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року No 241, Зареєстровано в
Міністерстві юстиції

України 19 липня 2019 р. за
No 807/33778

15 Забезпечення виконання ст. 15 Закону України «Про протягом року Управління Забезпечено виконання
вимог Порядку здійснення безпечність та гігієну безпечності вимог Порядку
державної реєстрації кормів», постанова Кабінету харчових
потужностей Міністрів України продуктів та

від 18 серпня 2021 р. No 884 ветеринарної
«Деякі питання реалізації медицини

Закону України «Про
безпечність та гігієну

кормів», Порядок
формування та ведення

Державного реєстру
потужностей з виробництва

та обігу кормів,
затверджений наказом
Міністерства аграрної

поштики та продовольства
України 06 травня 2019

року No 241, Зареєстровано в
Міністерстві юстиції

України 19 липня 2019 р.
за No 807/33778

16 Забезпечення відбору ст. 21 Закону України «Про протягом року Управління Забезпечений 100% відбір
зразків харчової продукції державний контроль за безпечності зразків харчової продукції та
та їх лабораторне дотриманням законодавства харчових їх лабораторне дослідження
дослідження про харчові продукти, продуктів та (випробування) в
(випробування) в корми, побічні продукти ветеринарної уповноважених
уповноважених тваринного походження, медицини лабораторіях на
лабораторіях здоров'я та благополуччя . . .на ВlДПОВlДНlСТЬ вимогам. . . тварин» законодавства відповідно доВ1ДПОВ1ДН1СТЬ вимогам



12

законодавства ВІДПОВІДНО

до щорічного плану
державного контролю

Щорічного
державного контролю

плану

17 І Контроль за своєчасним
проведенням заходів
державного контролю при
отриманні невідповідних
результатів лабораторних
досліджень (випробувань)

Положення про Головне
управшння

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області,

затверджене наказом
Держпродспоживслужби

від 24.02.2020 № 145

протягом року Управління
безпечності
харчових

продуктів та
ветеринарної

медицини

Забезпечено своєчасне
проведення заходів
державного контролю при. . .отриманні невідповідних
результатів лабораторних
досліджень (випробувань)

18 І Контроль за своєчасним
проведенням заходів при
отриманні повідомлень, що
надходять через систему
швидкого оповіщення щодо
харчових продуктів та
кормів (RASFF)

Методичні рекомендації
щодо послідовних дій у

випадку отримання
інформаційного

повідомлення швидкого. .повідомлення про харчові
продукти та корми (системи

RASFF), Положення про
Головне управління

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області,

затверджене наказом
Держпродспоживслужби

від 24.02.2020 № 145

протягом року Управління
безпечності
харчових

продуктів та
ветеринарної

медицини

Забезпечено 100% своєчасне
проведения заходів при
отриманні повідомлень, що
надходять через систему
швидкого оповіщення щодо. .харчових продуктів та кормів
(RASFF)

19 Перевірка роботи
державних інспекторів
(державних ветеринарних
інспекторів) та
уповноважених осіб
(офіційних ветеринарних
лікарів) під час проведення
заходш
КОНТРОЛЮ та

державного
сертифікації

Закони України «Про
державний контроль за

дотриманням законодавства
про харчові продукти,

корми, побічні продукти
тваринного походження,
здоров'я та благополуччя

тварин», «Про основні
принципи та вимоги до

не рідше одного разу
на рік

Головний
виконавець -
управлшня
безпечності
харчових

продуктів та
ветеринарної

медицини

Перевірка роботи державних
інспекторів (державних
ветеринарних інспекторів) та
уповноважених осіб
(офіційних ветеринарних
лікарів) щодо дотримання
статті 8 Закону України «Про
державний
дотриманням

контроль за
законодавства
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вантажів з харчовими
продуктами тваринного та
нетваринного походження

безпечності та якості
харчовихпродуктів», наказ

Мінагрополітики
від 16.03.2018 № 141,
еоп-експорт на єс

від 11.05.2019
(зі змінами від 08.04.2021 та

від 08.06.2021),
розпорядження ГДВІ

України від 01.09.2021 № 65
«Про реалізацію

рекомендацій GD SANТE»

Співвиконавці:
структурні
підрозділи
Головного
управшння

про харчові продукти, корми,
побічні продукти тваринного
походження, здоров'я та
благополуччя тварин»

Заходи з реалізації державної політики у сфері органічної продукції (сировини)
20 І Організація та проведення

семінар-навчання на тему:
«Основні принципи та
вимоги до органічного
виробництва, обігу та
маркування органічної
продукції» із державними
інспекторами, державними
ветеринарними
інспекторами

Положення про Головне
управління

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області,

затверджене наказом
Держпродспоживслужби

від 24.02.2020 № 145

ІІІ квартал

Управління
безпечності
харчових

продукпв та
ветеринарної

медицини

Забезпечено організацію та
проведення сем1нару
навчання

Заходи зі здійснення радіаційного контролю за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції і продуктів
ха~вання

21 І Контроль за проведенням
радіаційного контролю
(дослідження,
випробування) харчових
продуктів та кормів, які
надходять в обіг, в тому. .чисш при експорті

Державні гігієнічні норми
«Допустимі рівні вмісту

радіонуклідів Cs 137 і Sr 90 у
продуктах харчування та

питній воді», затверджений
наказом МОЗ України

03.05.2006 № 256

протягом року Управління
безпечності
харчових

продуктів та
ветеринарної

медицини

Забезпечено проведення
радіаційного контролю
(дослідження, випробування)
харчових продуктів та
кормів, які надходять в обіг,
в тому числі при експорті
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Заходи державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під
час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованого організму у відкритих системах

22 Здійснення заходів
державного нагляду
(контролю) за додержанням
біологічної і генетичної
безпеки щодо
сільськогосподарських
рослин шд час створення,
дослідження та
практичного використання
ГМО у відкритих системах,. . .вщповшно до річного плану
здійснення заходів
державного нагляду
(контролю) Державної
служби України з питань
безпечності харчових
продукпв та захисту
споживачів

Ст. 4, ст. 5, ст. 7 Закону
України «Про основні

засади державного нагляду
(контролю) у сфері

господарської діяльності»,
Ст. 112 Закону України «Про

державну систему
біобезпеки при створенні,

випробуванні,
транспортуванні та

використанні генетично
модифікованих організмів»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Виявлення та запобігання
порушенням суб'єктами
господарювання вимог
законодавства у сфері
додержання біологічної і
генетичної безпеки щодо
сільськогосподарських
рослин під час створення,
досшдження та практичного
використання ГМО у
відкритих системах на
території Вінницької області

23 Здійснення позапланових
заходів державного нагляду
(контролю) з підстав,
передбачених
законодавством

Ст. 6, ст. 7 Закону України
«Про основні засади
державного нагляду
(контролю) у сфері

господарської діяльності»,
ст. 112 Закону України «Про

державну систему
біобезпеки при створенні,

випробуванні,
транспортуванні та

використанні генетично
модифікованих організмів»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Своєчасне реагування на
виявлені порушення
суб'єктами господарювання
вимог законодавства у сфері
додержання біологічної і
генетичної безпеки щодо
сільськогосподарських
рослин під час створення,
досшдження та практичного
використання ГМО у
відкритих системах на
території Вінницької області

24 Організація та п0_оведення Закон України «П0_0 впродовж 2023 року Управління Підвищення 0_1вня
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спільних нарад та зустрічей
з представниками
підприємств, установ та
організацій, органів
виконавчої влади та органів
самоврядування з питань
дотримання вимог
законодавства у сфері
додержання біологічної і
генетичної безпеки щодо
сшьськогосподарських
рослин шд час створення,
дослщження та
практичного використання
ГМО у відкритих системах

державну систему
біобезпеки при створенні,

випробуванні,
транспортуванні та

використанні генетично
модифікованих організмів»

фітосанітарної
безпеки

обізнаності щодо вимог
чинного законодавства у
сфері додержання
біологічної і генетичної
безпеки щодо
сільськогосподарських
рослин ПІД час створення,
дослідження та практичного
використання ГМО у
відкритих системах

25 І Проведення
роз'яснювальної роботи
серед суб' єктів
господарювання всіх форм
власносп з питань щодо
поводження, ввезення,
реєстрації ГМО,
запобігання поширенню та
використання
незареєстрованих ГМО
суб'єктами господарювання

Закон України «Про
державну систему

біобезпеки при створенні,
випробуванні,

транспортуванн1та
використанні генетично

модифікованих організмів»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Підвищення
обізнаності

рівня
суб'єктів

господарювання щодо вимог
чинного законодавства

26 І Вивчення та аналіз
суб' єктів господарювання
для встановлення ступенів
ризику в сфері
додержання заходів
біологічної і генетичної
безпеки щодо

Постанова КМУ
від 06.03.2019 року

№ 198

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Визначення ступенів ризику
ВІД провадження
господарської діяльності
суб'єкта господарювання для
визначення . .перюдичносп
проведення планових заходів
державного нагляду



16

сільськогосподарських
рослин під час створення,
дослідження та
практичного використання
ГМО у відкритих системах

(контролю) та врахування їх
при формуванні річного
плану здійснення планових
заходів державного нагляду
(контролю) на відповідний
плановий пе0_іод

07 Визначення
фактичного
сортів

та анашз
використання

сшьськогосподарських
культур, створених на
основі ГМО, що внесені до
Де0_жавного реєстру ГМО

Ст. 112 Закону України «Про
державну систему

біобезпеки при створенні,
випробуванні,

транспортуванні та
використанні генетично

модифікованих організмів»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Визначення фактичного
використання сортів
сільськогосподарських
культур, створених на основі
гмо

08 Популяризація та
пропаганда знань в сфері
додержання заходів
біологічної і генетичної
безпеки щодо
сшьськогосподарських
рослин шд час створення,
дослідження та
практичного використання
ГМО у відкритих системах

Закон України «Про
державну систему

біобезпеки при створенні,
випробуванні,

транспортуванні та
використанн1генетично

модифікованих організмів»,
положення про Управління

фітосанітарної безпеки
Головного управління

Держпродспоживслужби в
Вінницькій області

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Підвищення
обізнаності

рівня
суб'єктів

господарювання щодо вимог
чинного законодавства та
запобігання випадків його
порушення

Заходи з реалізації державної політики у сферах карантину та захисту росии

09 Здійснення
державного
(контролю)
карантину рослин,. . .
ВlДПОВlДНО до річного плану
здійснення
державного

заходів
нагляду

у сфері

заходів
нагляду

Ст. 5 Закону України «Про
основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»,

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Забезпечено виявлення та
запобігання порушенням
суб'єктами господарювання
вимог законодавства у сфері
карантину рослин
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(контролю) Державної
служби України з питань
безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

30 Здійснення захошв
державного нагляду
(контролю) у сфері захисту
рослин, відповідно до
річного плану здійснення
заходів державного нагляду
(контролю) Державної
служби України з питань
безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

Закон України «Про основні
засади державного нагляду

(контролю) у сфері
господарської діяльності»,

Закон України «Про
пестициди і агрохімікати»,
Закон України «Про захист

рослин»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Виявлення та
порушенням
господарювання
законодавства
захисту рослин

запобігання
суб'єктами

вимог
у сфері

31 І Здійснення позапланових
заходів державного нагляду
(контролю) з підстав,
передбачених
законодавством

Ст. 6 Закону України «Про
основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Забезпечення контролю за
усуненням порушень, які
стали підставою для
проведення позапланової
пе_2ев1рки

32 Проведення
роз'яснювальної роботи
серед суб' єктів
господарювання всіх форм
власносп з питань щодо
виконання фітосанітарних
вимог країн-імпортерів та. .встановлення вшьних місць
виробництва або
виробничих ділянок

Ст. 7, ст. 31 Закону України
«Про карантин рослин»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Підвищення
обізнаності
фітосанітарних

рівня
ЩОДО

вимог країн-. .імпортерів

33 І Організація заходів для
оформлення вантажів з

Закон України «Про
ка_2антин рослин»,

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

Забезпечено оформлення
вантажів з об' єктами
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об' єктами регулювання в
інформаційному веб
порталі «Єдине вікно для
міжна0_одної торгівлі»

постанови Кабінету
Міністрів України

від 15.11.2019 № 1177 та
від 21.10.2020 № 971

безпеки регулювання в
інформаційному веб-порталі
«Єдине вікно для
міжна0_одної торгівлі»

34 Здійснення фітосанітарних
заходів щодо недопущення
проникнення регульованих. . .шюдливих організмів на
територію України, в тому
числі і щодо виявлення
порушень вимог фіто
санітарних заходів України

Закон України «Про
карантин рослин»,
постанова Кабінету
Міністрів України

від 15.11 2019 № 1177

Впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Забезпечено проведення
фітосанітарного контролю
об'єктів регулювання, що
ввозяться на митну
територію України. Вжито
фітосанітарні заходи щодо
запобігання проникненню
регульованих шкідливих. . .організмів на територію
України та проінформовано
Головного державного
фітосанітарного інспектора
України або його заступника
про випадки виявлених
порушень вимог
фітосанітарних заходів
Ук0_аїни

35 Здійснення контролю за
об' єктами регулювання, які
переміщуються територією
країни

Ст. 6, ст. 29 Закону України
«Про карантин рослин»

По мірі надходження
звернень

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Запобігання проникненню
регульованих ШКІДЛИВИХ

організмів у зони, вільні від
таких регульованих
шкідливих організмів на
території України

36 Здійснення фітосанітарних
процедур до об' єктів
регулювання,
експортуються

що

Ст .6, ст. 46 Закону України
«Про карантин рослин»

По мірі надходження
зве0_нень

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Забезпечено виконання
фітосанітарних вимог країн
імпортерів

37 Здійснення
{обстеження

нагляду
та/або

Ст. 6 Закону України «Про
карантин 0_ослин»

впродовж 2023 року Управління
фітосаніта0_ної

Забезпечено
локалізація

виявлення,
ліквідація
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моніторинг) з метою
виявлення ШКІДJШвих
організмів візуально та/або
за допомогою феромонних
пасток

безпеки регульованих
організмів

ШКІДЛИВИХ

38 Проведення обстежень з
метою встановлення та/або
підтримання статусу місця
виробництва або
виробничої ділянки,. .вшьних від регульованих. . .
ШКІДЛИВИХ організмів,
позбавлення такого статусу,
його поновлення візуально
та/або за допомогою
феромонних пасток на
вимогу особи

Ст. 6, ст. 31 Закону України
«Про карантин рослин»
По мірі надходження

звернень

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Забезпечено виконання
спеціальних фітосанітарних
вимог країн-імпортерів

39 Контроль за проведенням
заходів з локалізації та
ліквідації карантинних
організмів по яким було
запроваджено карантинний
.2_ежим

Ст. 6, ст. 34 Закону України
«Про карантин рослин»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Проведено контроль заходів
з локалізації і ліквідації
регульованих шкідливих
організмів

40 Організація та проведення
обстежень кукурудзи, сої та
ячменю з метою виконання
Протоколів фітосанітарних
та інспекційних вимог щодо
експорту з України до
Китайської Народної
Республіки

Протоколи фітосанітарних
та інспекційних вимог щодо
експорту кукурудзи, сої та

ячменю з України до
Китайської Народної

Республіки.
(по мірі надходження

звернень}

П-ІІІ квартал 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Забезпечено
спеціальних
вимог КНР

виконання
фітосанітарних

41 Організація та проведення
навчання осіб, робота яких

Ст. 11 Закону України «Про. . .пестициди І агрохімікати»,
впродовж 2023 року Управління

фітосанітарної
Забезпечено організацію та
проведення навчання осіб,
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пов'язана з
транспортуванням,
зберіганням, застосуванням. .та торпвлею пестицидами 1

агрохімікатами

Закон України «Про захист
рослин», Постанова Кабінету

Міністрів України № 746
від 18.09.1995 «Про

затвердження порядку
одержання допуску

(посвідчення) на право
роботи,пов'язаноїз
транспортуванням,

зберіганням, застосуванням
та торгівлею пестицидами та

агрохімікатами»

безпеки робота яких пов'язана з
транспортуванням,
зберіганням, застосуванням. .та торпвлею пестицидами 1

агрохімікатами

42 Організація 1 проведення
осінніх обстежень та
грунтових розкопок на
визначення фітосанітарного
стану сшьсько
господа.12_ських угідь

Ст. 5, ст. 6 Закону України
«Про захист рослин»

вересень
жовтень 2023 року

Управління
фітосанітарної

безпеки

Визначення кількості та
поширення зимуючого
запасу шкідників с/г культур

43 Організація 1 контроль у
сфері захисту рослин

Закон України «Про основні
засади державного нагляду

(контролю) у сфері
господарської діяльності»,
ст. 6 Закону України «Про

захист .12_ослин»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Організовано контроль над
дотриманням суб' єктами
господарювання
встановлених регламентів
застосування засобів захисту
]2_0СЛИН

44 Організація 1 проведення
весняних
обстежень

контрольних
та грунтових

розкопок на визначення
стану перезимівш
шкідників с/г угідь

Ст. 5, ст. 6 Закону України
«Про захист рослин», наказ
від 17.06.2016 № 159 «Про

забезпечення виконання
основних напрямів

державної політики у сфері
захисту рослин, надання

інформації щодо діяльності
управлінь Державної

верезень-травень Управління
фітосанітарної

безпеки

Визначення
поширення
шкідників с/г
перезимівлі

. .кількості,
та стану

культур шсля
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служби України з питань
безпечності харчових
продуктів та захисту

споживачів в областях»
45 Організація 1 проведення

фітосанітарного
монпорингу
рослин

ПОСІВІВ с/г
на виявлення

заселення шкідниками та
ураження хворобами -
маршрутні обстеження

Ст. 5, ст. 6 Закону України
«Про захист рослин»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Забезпечення нагляду за
розвитком, поширенням і. .
ШКОДОЧИННlСТЮ ШКІДЛИВИХ

організмів

4 6 Складання інформаційних
повідомлень про появу та
розвиток
об'єктів на
культур

шкідливих
посівах с/г

Ст. 5, ст. 6 Закону України
«Про захист рослин», наказ
від 17.06.2016 № 159 «Про
забезпечення виконання

основних напрямів
державної політики у сфері

захисту рослин, надання
інформації щодо діяльності

управлінь Державної
служби України з питань

безпечності харчових
продуктів та захисту

споживачів в областях»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Забезпечення інформування
щодо фітосанітарного стану
посівів с/г культур

47 І Складання термінових
повідомлень (сигналів)

Ст. 5, ст. 6 Закону України
«Про захист рослин»

во мірі розвитку
ШКІДНИКІВ

Управління
фітосанітарної

безпеки

Забезпечення інформування
щодо фітосанітарного стану
посівів с/г культур, строків
та методів проведення
захисних заходів

48 І Складання місячних І Ст. 5, ст. 6 Закону України
короткострокових «Про захист рослин»
прогнозів

во мірі розвитку
ШКІДНИКІВ

Управління
фітосанітарної

безпеки

Забезпечення прогнозування
розвитку і поширення. . .шкідливих організмів та
інформування щодо строків і
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методів проведення захисних
заходів

49 І Встановлення
фітосанітарного стану на. .наявність шкідливих
організмів

Ст. 5, ст. 6 Закону України
«Про захист рослин»

вегетаційний період
2023

Управління
фітосанітарної

безпеки

Забезпечення нагляду за
розвитком, поширенням І
шкодочинністю шкідливих
0O_гаюзмш

50 І Популяризація та
пропаганда знань в сферах
карантину та захисту
рослин

Закон України «Про
карантин рослин», Закон

України «Про захист
рослин»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Забезпечено шдвищення
рівня знань у сфері
карантину та захисту рослин
серед населення та суб' єктів
господарювання та
уникнення порушень при
здійсненні господарської. .ДІЯЛЬНОСТІ

Заходи з реалізації державної політики у сферах насінництва та розсадництва, державного нагляду (контролю)
у сферах охорони прав на сорти рослин

51 Здійснення
державного
(контролю)
насінництва

у

заходів
нагляду

сфері
та

розсадництва, ВІДПОВІДНО до
річного плану здійснення
заходів державного нагляду
(контролю) Державної
служби України з питань
безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

Ст. 4, ст. 5, ст. 7 Закону
України «Про основні

засади державного нагляду
(контролю) у сфері

господарської діяльності»,
статті 8, 26 Закону України

«Про насіння і садивний
матеріал»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Виявлення та
порушенням
господарювання
законодавства

запобігання
суб'єктами

вимог
у сфері

насінництва та розсадництва
на території Вінницької
області

52 І Здійснення заходів
державного нагляду
(контролю) у сфері охорони
прав на сорти рослин,. . .ВІДПОВІДНО до рІчного плану

Ст. 4, ст. 5, ст. 7 Закону
України «Про основні

засади державного нагляду
(контролю) у сфері

господаO_ської діяльності»,

впродовж 2023 року Управління Виявлення та запобігання
фітосанітарної порушенням суб'єктами

безпеки господарювання вимог
законодавства у сфері
охорони прав на сорти
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здійснення заходів
державного нагляду
(контролю) Державної
служби України з питань
безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

ст. 8, ст. 26 Закону України
«Про насіння і садивний
матеріал», ст. 7 Закону

України «Про охорону прав
на сорти рослин»

рослин на території
Вінницької області

53 Здійснення позапланових
заходів державного нагляду
(контролю) з підстав,
передбачених
законодавством

Ст. 6, ст. 7 Закону України
«Про основні засади
державного нагляду
(контролю) у сфері

господарської діяльності»,
ст. 8, ст. 26 Закону України

«Про насіння і садивний
матеріал», ст. 7 Закону

України «Про охорону прав
на сорти рослин»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Своєчасне реагування на
виявлені порушення
суб'єктами господарювання
вимог законодавства у
сферах насінництва та
розсадництва, охорони прав
на сорти рослин на території
Вінницької області

54 Проведення
роз'яснювальної
серед
господарювання

роботи
суб'єктів

всіх форм
власносп з питань щодо
обігу насіння та садивного. .матеріалу пльки за
наявності сертифікатів на. .сортову та посівну якість,
запобігання обігу
контрафактного насіння

Закон України «Про насіння
і садивний матеріал».

Положення про Державну
службу України з питань

безпечності харчових
продуктів та захисту

споживачів затверджено
постановою Кабінету

Міністрів України
від 02.09.2015 року № 667,

Положення про Управління
фітосанітарної безпеки
Головного управління

Держпродспоживслужби в
Вінницькій області

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Підвищення
обізнаності

рівня
суб'єктів

господарювання щодо вимог
чинного законодавства у
сфері насінництва та
розсадництва, охорони прав
на сорти рослин з метою
недопущення порушень прав
інтелектуальної власності на
сорти рослин та
попередження обігу
контрафактного насіння та
садивного матеріалу на
території України

55 Проведення Закон України «Про впродовж 2023 року Уп0_авління Підвищення 0_шня
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роз'яснювальної роботи
серед суб' єктів
господарювання всіх форм
власносп з питань щодо
дотримання прав на сорти
рослин як об'єктів
інтелектуальної власності,
ліцензійних договорів та
патентного права

охорону прав на сорти
рослин».

Положення про Державну
службу України з питань

безпечності харчових
продуктів та захисту

споживачів затверджено
постановою Кабінету
Міністрів України від

02.09.2015 року № 667.
Положення про Управління

фітосанітарної безпеки
Головного управління

Держпродспоживслужби в
Вінницькій області

фітосанітарної
безпеки

обізнаності суб'єктів
господарювання щодо вимог
чинного законодавства у
сфері насінництва та
розсадництва з метою
попередження обігу
контрафактного насіння та
садивного матеріалу на
території України

56 Проведення
роз'яснювальної
серед
господарювання

роботи
суб'єктів

всіх форм
власност1 щодо
компетентних органів країн
експортерів, які здійснюють
видачу сертифікатів якості
на насіння та садивний
матеріал при експортних
операціях в Україну

Закон України «Про
охорону прав на сорти

рослин».
Положення про Державну
службу України з питань

безпечності харчових
продуктів та захисту

споживачів затверджено
постановою Кабінету

Міністрів України
від 02.09.2015 року № 667.

Положення про Управління
фітосанітарної безпеки
Головного управління

Держпродспоживслужби в
Вінницькій області

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Підвищення рівня
обізнаності суб'єктів
господарювання щодо вимог
чинного законодавства у
сфері охорони прав на сорти
рослин з метою недопущення
порушень прав
інтелектуальної власності на
сорти рослин

57 Контроль за знищенням
насіння, яке не може бути

Ст. 17 Закону України «Про
насіння і садивний

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

Виконано в повному обсязі,
по мірі надходження від
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використане на посІВ,. .продовольчі, кормові та
інші цілі та садивного
матеріалу, який не може
бути використаний для
створення багаторічних
насаджень або в інших
ЦІЛЯХ

матеріал».
Наказ Міністерства аграрної

ПОЛІТИКИ та продовольства
України від 20.12.2018 року
№ 613 «Про затвердження
Порядку знищення насіння,

яке не може бути
використане на ПОСІВ

продовольчі, кормові та інші. . .
ЦІЛІ, та садивного матеріалу,

який не може бути
використаний для створення
багаторічних насаджень або. .

В ІНШИХ ЦІЛЯХ»

безпеки суб'єктів

прийнято

господарювання
заяв на знищення насіння
(садивного матеріалу) та

участь у
проведенні заходів із
знищення насіння (садивного
матеріалу) відповідно до
вимог чинного законодавства

58 Узгодження розташування
посівів
перехреснозапильних
культур, згідно Порядку
узгодження розташування
насіннєвих посівів

Ст. 13 Закону України «Про
насіння і садивний

матеріал».
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України від 07.10.2016 року
№ 365 «Про затвердження

Порядку узгодження
розташування насіннєвих

ПОСІВІВ»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Узгоджено
насіннєвих

розташування
посівів

перехреснозапильних рослин
відповідно до поданих план
схем

59 Контроль за проведенням
арбітражного (експертного)
визначення якості насіння
та садивного матеріалу

Ст. 23 Закону України «Про
насіння і садивний

матеріал».
Постанова Кабінету
Міністрів України

від 18.08.2017 року № 615
«Про затвердження Порядку
арбітражного (експертного). . .визначення якосп насіння 1

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Проведення арбітражного
(експертного) визначення
відповідно до поданих заяв
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садивного матеріалу та
Порядку оформлення заяв

для проведення
арбітражного (експертного)
визначення якості насіння і

садивного матеріалу»
60 Популяризація та

пропаганда знань в сферах
насінництва та
розсадництва, охорони прав
на сорти рослин

Закон України «Про насіння
і садивний матеріал», Закон
України «Про охорону прав

на сорти рослин»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Підвищення рівня
обізнаності населення та
суб' єктів господарювання
ЩОДО ВИМОГ ЧИННОГО

законодавства та
запобігання випадків його
порушення

61 Вивчення
суб'єктів

та аналіз
господарювання

для встановлення ступенів
ризику в сфері насінництва
та розсадництва

Постанова Кабінету
Міністрів України

від 16.01.2019 року № 23
«Про затвердження
критеріїв, за якими

оцінюється ступінь ризику
від провадження

господарської діяльності у
сфері насінництва та

розсадництва та
визначається періодичність

здійснення планових заходів
державного нагляду

(контролю) Державною
службою з питань

безпечності харчових
продуктів та захисту

споживачів»

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Встановлення ступенів
ризику від провадження
господарської діяльності
суб' єкта господарювання
для визначення. .перюдичносп проведення
планових заходів державного
нагляду (контролю) і
врахування їх при
формуванні річного плану
здійснення планових заходів
державного нагляду
(контролю) на відповідний
плановий період

62 І Вивчення та аналіз
суб' єктів господарювання

Постанова Кабінету
Міністрів України

впродовж 2023 року Управління
фітосаніта_2ної

Встановлення ступенів
ризику від провадження
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для встановлення ступенів
ризику в сфері охорони
прав на сорти рослин

від 16.01.2019 року № 24
«Про затвердження
критеріїв, за якими. .

ОЦІНЮЄТЬСЯ стушнь ризику
вщ провадження

господарської діяльності у
сфері охорони прав на сорти

рослин та визначається
періодичність проведення

планових заходів
державного нагляду

(контролю) Державною
службою з питань

безпечності харчових
продуктів та захисту

споживачів»

безпеки господарської діяльності
суб'єкта господарювання
для визначення. .періодичносп проведення
планових заходів державного
нагляду (контролю) і
врахування їх при
формуванні річного плану
здійснення планових заходів
державного нагляду
(контролю) на відповідний
плановий період

63 І Визначення та анашз
розташування посівів
зразків насіння і садивного
матеріалу сортів рослин, не
занесених до Реєстру сортів
рослин придатних для
поширення в Україні та/або
до Переліку сортів рослин
ОЕСР, для селекційних,
дослідних робіт і
експонування

Постанова КМУ
від 05.10.2016

№691

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Встановлено місце
розташування посівів зразків
насшня
і садивного матеріалу сортів
рослин ВlДПОВlДНО ДО

підтверджень виданих
Держпродспоживслужбою

Заходи контролю за якістю зерна та продуктів його переробки
64 Здійснення

державного
(контролю)

заходів
нагляду

у сфері
контролю якосп зерна та
продуктів його переробки,

Ст. 4, ст. 5, ст. 7 Закону впродовж 2023 року Управління
України «Про основні фітосанітарної

засади державного нагляду безпеки
(контролю) у сфері

господарської діяльності»,

Виявлення та запобігання
порушенням суб'єктами
господарювання вимог
законодавства у сфері
контролю якості зерна та
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відповідно до річного плану ст. 8, ст. 26 Закону України продуктів його переробки на
здійснення захошв «Про насіння і садивний території Вінницької області
державного нагляду матеріал», ст. 7 Закону
(контролю) Державної України «Про охорону прав
служби України з питань на сорти рослин»
безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

65 Здійснення позапланових Ст. 6, ст. 7 Закону України впродовж 2023 року Управління Своєчасне реагування на
заходів державного нагляду «Про основні засади фітосанітарної виявлені порушення
(контролю) з шдстав, державного нагляду безпеки суб'єктами господарювання
передбачених (контролю) у сфері вимог законодавства у сфері
законодавством господарської діяльності», контролю ЯКОСТІ зерна та

ст. 8, ст. 26 Закону України продуктів його переробки на
«Про насіння і садивний території Вінницької області
матеріал», ст. 7 Закону

України «Про охорону прав
на сорти рослин»

66 Вивчення та аналіз Постанова Кабінету впродовж 2023 року Управління Встановлення ступенів
суб'єктів господарювання Міністрів України фітосанітарної ризику ВІД провадження
для встановлення ступенів від 21.08.2019 року № 787 безпеки господарської . .

ДІЯЛЬНОСТІ
ризику в сфері контролю «Про затвердження суб'єкта господарювання
якості зерна та продуктів критеріїв, за якими
його переробки . .

ОЦІНЮЄТЬСЯ стушнь ризику
ВІД провадження

господарської діяльності із
зберігання зерна та

продуктів його переробки і
визначається періодичність

проведення планових
заходів державного нагляду

(контролю) Державною
службою з питань
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безпечності харчових
продуктів та захисту

споживачів»
67 Проведення

роз'яснювальної
серед
господарювання

роботи
суб'єктів

всіх форм
власності 1 господарювання
щодо дотримання належної
якості зберігання зерна та
продуктів його переробки

Закон України «Про зерно
та ринок зерна в Україні»,
Положення про Державну
службу України з питань

безпечності харчових
продуктів та захисту

споживачів затверджено
постановою Кабінету

Міністрів України
від 02.09.2015 року № 667,
Положення про Управління

фітосанітарної безпеки
Головного управління

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області

впродовж 2023 року Управління
фітосанітарної

безпеки

Підвищення рівня
обізнаності суб'єктів
господарювання щодо вимог
чинного законодавства

Заходи з реалізації державної політики у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на
здоров'я населення

68 Здійснення державного
нагляду (контролю) за
дотриманням законодавства
попередження та
зменшення вживання
тютюнових виробів і їх
ШКІДЛИВОГО впливу на
здоров'я населення

Закон України «Про основні
засади державного нагляду

(контролю) у сфері
господарської діяльності»
від 05.04.2007 № 877-V.

Закон України «Про заходи
щодо попередження та
зменшення вживання

тютюнових виробів і їх
ШКІДЛИВОГО впливу на
здоров'я населення»

від 22.09.2005 № 2899-IV,
Закон України «Про

протягом року Управління
захисту

споживачів

Забезпечено організацію
заходів державного нагляду
(контролю) згідно річних
планів та звернень громадян.
В разі виявлення порушень
накладено штрафні санкції
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звернення громадян»
від 02.10.1996 № 393/96-ВР

69 Підготовка та направлення
ЗВlТlВ ДО

Держпродспоживслужби

Наказ Держпродспожив
служби № 441 від 19.06.2017

Про затвердження
«Методики щодо порядку
звітування про результати

державного нагляду
(контролю)»

протягом року Управління
захисту

споживачів

Підготовлення та
направлення квартальних та
РІЧНИХ ЗВІТІВ до
Держпродспоживслужби

Заходи з реалізації державної політики у сфері метрологічного нагляду
70 Здійснення державного

нагляду (контролю) щодо
дотримання вимог Закону
України «Про метрологію. . .та метролопчну діяльність»

Закон України «Про основні
засади державного нагляду

(контролю) у сфері
господарської діяльності»
від 05.04.2007 № 877-V,

Закон України «Про. .метролопю та метролопчну
діяльність» від 05.06.2014

№ 1314-VII

протягом року Управління
захисту

споживачів

Забезпечено організацію
захошв державного нагляду
(контролю) згідно річних
планів та звернень громадян.
В разі виявлення порушень
накладено штрафні санкції

71 І Проведення
роз'яснювальної роботи
серед суб' єктів
господарювання всіх форм
власності з питань щодо
проведення повірки
законодавчо регульованих
засобів вимірювальної
техніки, що перебувають в
експлуатації

Наказ Міністерства
економічного розвитку і
торгівлі України № 193

від 08.02.2016
«Порядок проведення
повірки законодавчо
регульованих засобів

вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації

та оформлення її
результатів»

протягом року Управління
захисту

споживачів

Надано роз'яснення
суб'єктам господарювання
всіх форм власності

72 І Підготовка та направлення
ЗВІТІВ ДО

Держпродспоживслужби

Наказ Держпродспожив
служби №238

від 29.03.2019 П_l)_о

протягом року Управління
захисту

споживачів

Підготовлення
направлення квартальних та

_l)_ІЧНИХ ЗВІТІВ

та

ДО
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затвердження «Методики
щодо порядку звітування

про результати
метролопчного нагляду»

Держпродспожив-служби

Заходи з реалізації державної політики у сфері ринкового нагляду
73 Здійснення державного

ринкового нагляду в межах
сфери відповідальності
Держпродспоживслужби

Закону України «Про
державний ринковий нагляд

і контроль нехарчової
продукції» від 02.12.2010

№ 2735-V.
Постанова Кабінету
Міністрів України

від 26.12.2011 № 1410 «Про
затвердження Порядку

розроблення та перегляду
секторальних планів
ринкового нагляду,

моніторингу та звітування
п_20 їх виконання»

протягом року Управління
захисту

споживачів

Проведено заходи
державного ринкового
нагляду (контролю) згідно
секторальних план1в для
забезпечення відповідності
продукції встановленим
вимогам та виявлення
небезпечної продукції. В разі
виявлення порушень
накладено штрафні санкції

74 І Підготовка та направлення
ЗВІТІВ ДО

Держпродспоживслужби

Методика щодо порядку
планування та звітування

про результати державного
ринкового нагляду

від 21.08.2017№731

протягом року Управління
захисту

споживачів

Підготовлення та
направлення квартальних та
річних ЗВІТІВ ДО

Держпродспожив-служби

Заходи з державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері

75 Здійснення державного
нагляду (контролю) за
дотриманням законодавства
про захист прав споживачів
у сфері торгівлі, робіт та
послуг (у
споживачів

ТОМУ ЧИСЛІ

ви_2обів з

Закон України «Про основні
засади державного нагляду

(контролю) у сфері
господарської діяльності»
від 05.04.2007 № 877-V.

Закон України «Про захист
ПІ'_ав споживачів»

протягом року Управління
захисту

споживачів

Забезпечено організашю
заходів державного нагляду
(контролю) згідно річних
планів та звернень громадян.
В разі виявлення порушень
накладено штрафні санкції
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дорогоцінних металів та від 12.05.1991 № 1023-ХІІ.
дорогоцінного каміння) Закон України «Про

звернення громадян»
від 02.10.1996 № 393/96-ВР

76 Здійснення державного Закон України «Про основні протягом року Управління Забезпечено організацію
нагляду (контролю) за засади державного нагляду захисту заходів державного нагляду
дотриманням законодавства (контролю) у сфері споживачів (контролю).В разі виявлення
про захист прав споживачів господарської діяльності» порушень накладено
у сфері туризму та курортів від 05.04.2007 № 877-V. штрафні санкції
за зверненнями громадян Закон України від

12.05.1991 № 1023-ХІІ «Про
захист прав споживачів»

Закон України «Про
звернення громадян»

від 02.10.1996 № 393/96-ВР
77 Виконання завдань та Закон України «Про доступ протягом року Управління Здійснено заходи

заходів спрямованих на до публічної інформації», захисту спрямованні на захист прав
захист прав споживачів: Положення про Головне споживачів споживачів

- забезпечення управління
функціонування Держпродспоживслужби
цілодобової гарячої у Вінницькій області,
консультаційної лінії затверджене наказом
для споживачів Держпродспоживслужби

- сшвпраця з від 24.02.2020 № 145
громадською
організацією
«Споживач та
шдприємець»

- інформаційна
шдтримка
споживачів через
офіційні веб-сайти
державних органів
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тав ЗМІ
- участь у нарадах,

семінарах та
засіданнях круглих
столів щодо
обговорення
проблемних питань у
сфері питань
захисту прав
споживачів,
реклами у цій сфері

78 Здійснення контролю за Закон України 03.07.01996 протягом року Управління Досліджено рекламоносії у
дотриманням законодавства № 270/96-ВР «Про захисту різних сферах із заведенням
про рекламу рекламу», споживачів справ у разі виявлення

Порядок накладення порушень та накладенням
штрафів з порушення штрафних санкцій

законодавства про рекламу,
затвердженого постановою
КМУ від 26.05.2004 № 693,

Закон України «Про
звернення громадян»

від 02.10.1996 № 393/96-ВР
Положення про Головне

управшння
Держпродспоживслужби у

Вінницькій області,
затверджене наказом

Держпродспожив-служби
від 24.02.2020 № 145

79 Підготовка та направлення Наказ Держпродспожив- протягом року Управління Підготовлення та
звітів ДО служби № 441 від 19.06.2017 захисту направлення квартальних та
Держпродспоживслужби Про затвердження споживачів річних ЗВlТlВ до

«Методики щодо порядку Держпродспожив-служби
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звітування про результати
державного нагляду

(контролю)»

Заходи з реалізації державної політики у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних
регульованих цін

80 Організація роботи та
здійснення державного
нагляду (контролю) за
дотриманням вимог щодо
формування, встановлення
та застосування державних
регульованих шн

Закон України «Про ціни і
ціноутворення»

від 21.06.2012 № 5007-VI;
Закон України «Про основні
засади державного нагляду

(контролю) у сфері
господарської діяльності»

від 05.04.2007 року
№ 877-V

протягом 2023 року Сектор контролю
за регульованими

цінами

Виконання організації
роботи та здійснення
державного нагляду
(контролю) за дотриманням
вимог щодо формування,
встановлення
застосування
регульованих цін

та
державних

81 Розгляд заяв (клопотань),
пропозицій (зауважень) та
скарг фізичних і юридичних
осіб з питань ціноутворення
та державної дисципліни
цін. Забезпечення заходів з
питань дотримання
суб'єктами господарювання
державної дисципліни цін
та вжиття заходів для
упередження порушення
ними державних
регульованих цін, шляхом
організації та проведення
позапланових
державного
(контролю)
дотриманням
формування,

заходів
нагляду

стосовно
вимог

встановлення

Закон України «Про
звернення громадян»
від 02.10.1996 року

№ 393/96-ВР;
Закон України «Про основні
засади державного нагляду

(контролю) у сфері
господарської діяльності»

від 05.04.2007 року № 877-V

протягом 2023 року Сектор контролю
за регульованими

шнами

Здійснення розгляду заяв
(клопотань), пропозицій
(зауважень) та скарг
фізичних осіб з питань
ціноутворення та державної
ДИСЦИПЛІНИ ЦІН.



35

та застосування державних
регульованих цін

82 Надання органам
виконавчої влади, органам
місцевого самоврядування,
суб'єктам господарювання
рекомендацій про усунення
порушень вимог щодо
формування, встановлення
та застосування державних
регульованих цін

За наявності підстав, згідно
статі 17, 18 Закону України
«Про ціни і ціноутворення»

протягом 2023 року Сектор контролю
за регульованими

цінами

Організація роботи по
взаємодії з органами
виконавчої
органами

влади та
місцевого

самоврядування з питань
реалізації державної
політики з контролю за
шнами.

83 Узагальнення результапв
проведеної роботи з питань
дотримання суб'єктами
господарювання вимог
щодо формування,
встановлення та
застосування державних
регульованих цін та
скерування ЗВІТІВ до
Держпродспоживслужби
Укр_аїни

Щомісячно до 5 числа
місяця наступного за

звітним, на виконання листа
Держпродспоживслужби
України від 23.06.2017

№ 603-161-9/6405

протягом 2022 року Сектор контролю
за регульованими

шнами

Проведення аналізу
результапв та узагальнення
показників проведених
контрольно-наглядових
заходів у сфері
ціноутворення.

84 Здійснення та узагальнення
результапв
щомісячного
застосування

даних
моніторингу

державних
регульованих шн на
лікарські засоби, які беруть
участь в Урядовій програмі
«Доступні ліки», та
скерування ЗВІТІВ до
Держпродспоживслужби
України

Щомісячно до 1 О числа
місяця наступного за

звітним на виконання листа
Держпродспоживслужби
України від 10.05.2017

№ 603-162-8/3426

протягом 2023 року Сектор контролю
за регульованими

шнами

Виконання роботи з
проведення моніторингу
застосування державних
регульованих цін на
лікарські засоби у рамках
урядової програми «Доступні
ліки» та узагальнення його
результатів.
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85 Організація та забезпечення
інформаційної відкритості. . .та прозоросп діяльності
сектору, проведення
просвітницької роботи,. . .шляхом сшвпраш 1з
засобами масової
інформації щодо публікації
статей стосовно
законодавства у

новин
сфері

дотримання
ДИСЦИПЛІНИ ЦІН

державної

За наявності підстав, згідно
статті 8 Закону України

«Про основні засади
державного нагляду
(контролю) у сфері

господарської діяльності»

протягом 2023 року Сектор контролю Виконання роботи щодо
за регульованими висвгглення

цінами результатів роботи по
проведених заходах
державного нагляду
(контролю) з питань
формування,встановлення та
застосування цін і тарифів

Заходи з реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення
86 Здійснення

санітарно-. . .егпдемюлопчного нагляду
(контролю) та забезпечення
ГУДПСС у Вінницькій
області
реагування
пов'язані
негативним
факторів

державного

оперативного
на виклики,

з можливим
впливом

середовища
життєдіяльності людини,
включаючи будь-які
біологічні, хімічні, фізичні
(шум, вібрація, ультразвук,
інфразвук, теплове,
іонізуюче, неіонізуюче та
інші види
випромінювання), соціальні
(харчування,
водопостачання, умови

Закони України «Про
забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя
населення», «Про захист

населення від інфекційних
хвороб»,

Закон України «Про
правовий режим воєнного
стану», Указ Президента
України від 24.02.2022

№ 64/2022 «Про введення
воєнного стану в Україні»,

Положення про
Держпродспоживслужбу

«Про основні засади
державного нагляду
(контролю) у сфері

господарської діяльності»

щоквартально
до 1 О числа місяця

наступного за звггним
періодом

Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санітарного

законодавства

Зменшення кількості
порушень вимог діючого
санітарного законодавства
на об'єктах нагляду, що
зменшить ризик негативної
дії факторів, які мають
шкідливий вплив на здоров'я
людини, та вжиття заходів
реагування по ліквідації та
недопущення, в
подальшому, забруднень та
надзвичайних ситуацій.
Підготовка інформацій про
діяльність ГУ ДПСС у
Вінницькій області до
ДПССУ
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побуту, праці, відпочинку,
навчання, виховання тощо)
та інші фактори, що
впливають або можуть
впливати на здоров'я
населення Вінницької
області
та застосування заходів
правового характеру щодо
порушників

87 Здійснення
виконання
Санітарного
для закладів
середньої
дотримання

контролю
вимог

регламенту
загальної

ОСВІТИ,

вимог
санітарного законодавства
щодо утримання закладів
освіти, створення належних
умов для організації
якісного та безпечного
харчування в закладах
освіти Вінницької області

Закони України «Про
забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя
населення», «Про захист

населення від інфекційних
хвороб», «Про освіту»,

Указ Президента України
від 7 грудня 2019 р. № 894
«Про невідкладні заходи

щодо покращення здоров'я
дітей», «Санітарний

регламент для закладів
се12_едньої освіти»

щоквартально
до 1 О числа місяця

наступного за звпним
перюдом

Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санітарного

законодавства

Забезпечення
вихованців яктсними,
безпечними продуктами
харчування та чистою,
безпечною питною водою в
достатній
дотримання
санітарного
недопущення

учиш та

. .
КІЛЬКОСТІ,

вимог
законодавства,
реалізації в

приміщеннях та на території
закладів освіти небезпечних
харчових продуктів і напоїв

88 Вжиття заходів, в межах
компетенції служби, щодо
належного забезпечення
матеріально-технічного
стану харчоблоків закладів
освіти та їх утримання
відповідно до норм діючого
законодавства, звернувши
особливу увагу на
необхідність застосування

План дій Уряду, Указ
Президента України

від 07 грудня 2019 р. № 894
«Про невідкладні заходи

щодо покращення здоров'я
дітей», розпорядження

Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2020 р.

№ 1668-р «Про
затве12_дження плану заходів

протягом року Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санггарного

законодавства

Збереження здоров'я дітей та
забезпечення їх розвитку. . .
ВІДПОВІДНО ДО ВІКУ.

Покращення матеріально-
технічної бази їдалень
(харчоблоків) закладів
освіти, стану організації
харчування учнів та
вихованшв.
Розбудова системи здорового
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сучасного технологічного
обладнання, з метою
мінімізації ручних втручань
у процес приготування
страв, здійснення контролю
за дотриманням норм,
безпечністю і якістю
ШКІЛЬНОГО харчування

з реалізації Національної
стратегії розбудови

безпечного і здорового
ОСВІТНЬОГО середовища у

новій українській школі на
2021 рік»,

«Санітарний регламент для
закладів загальної середньої

освіти», затверджений
наказом МОЗ України

від 25.09.2020
№ 2205, «Гігієнічні вимоги

до виробництва та обігу
харчових продуктів на

потужностях,розташованих
у закладах загальної

середньої освіти,
затверджені наказом

Мінекономіки від 03.12.2020
№ 2532», презентована
дружиною Президента
Оленою Зеленською

концепція про здорове
харчування та розвиток

здорових харчових звичок

харчування, формування
культури харчування та
правильних харчових звичок
у здобувачів освіти

89 Проведення державного
нагляду (контролю) за
дотриманням норм
харчування та Порядку
організації харчування у
закладах освіти та дитячих
закладах оздоровлення та
відпочинку Вінницької
області

Розпорядження Кабінету
Міністрів України

від 05 серпня 2020 р.
№ 1008-р «Про

затвердження плану заходів
з реформування системи
ШКІЛЬНОГО харчування»,

постанова КМУ
від 24.03.2021 № 305 «П.12_0

протягом року
(щоквартально)

Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санггарного

законодавства

Отримання
вихованцями

учнями та
продуктів

відповідно до встановлених
норм харчування, що
забезпечить розвиток
організму відповідно до
вікових потреб.
Впровадження здорового
харчування в закладах
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затвердження норм та
Порядку організації

харчування у закладах
освпи та дитячих закладах

оздоровлення та
вщпочинк_у»

90 Забезпечення державного
нагляду за дотриманням
вимог санпарного
законодавства на об'єктах
водопостачання населених
пунктів Вінницької
області та контроль якості
води відкритих водойм в
місцях водокористування
населення, нижче скиду
стічних вод

оздоровлення, що є однією 1з
складових гармонійного
розвитку дитини.
Підготовка аналітичних
матеріалів для інформування. .керівництва та о_р_ганш влади

Закон України «Про
забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя

населення», Закону України
«Про захист населення від

інфекційних хвороб»,
пункт 3 рішення Ради
національної безпеки і

оборони України
від 13 березня 2020 року
«Про невідкладні заходи

щодо забезпечення
національної безпеки в
умовах спалаху гострої
респіраторної хвороби

COVID-19, спричиненої
коронавірусом

SARS-CoV-2», уведеного в
дію Указом Президента

від 13 бе_р_езня 2020 № 87

протягом року Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санггарного

законодавства

Забезпечення населення
доброякісною безпечною
питною водою, що зменшить
захворюваність людей та
ВИКЛЮЧИТЬ МОЖЛИВІСТЬ

розвитку епідемічних
ускладнень в населених
пунктах області

91 Забезпечення подання
інформації про результати
державного нагляду за
об' єктами водопостачання
та водовідведення і
контролю якості питної
води в населених пунктах

Пункт 3 рішення Ради
національної безпеки і

оборони України
від 13 березня 2020 року
«Про невідкладні заходи

щодо забезпечення
національної безпеки в

щотижнево Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санггарного

законодавства

Звіт про проведену роботу
на адресу ДПССУ та
Вінницької ОВА
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області 1 води в місцях
водокористування

умовах спалаху гострої
респіраторної хвороби

COVID-19, спричиненої
корона шрусом

92 Забезпечення тісної. . .сшвпраш 1з структурними. .шдроздшами
центральних

ІНШИХ

органів
виконавчої
влади(Міністерства
охорони довкілля та
природних ресурсів,
Міністерства праці, МОЗ,
МВС,МНС) в частині
створення безпечних умов
проживання населення та
участь у організації і
проведенні органами влади
відповідних
профілактичних та
протиепідемічних заходів,
направлених на
запобігання та зниження
рівня ГЮ, харчових
отруєнь і токсикоінфекцій
на територц Вінницької
області. Інформації з цього
питання доводити до
відома Вінницької ОДА,
райдержадміністрацій та
місцевої влади

ЗУ «Про забезпечення
санітарного та
епідемічного
благополуччя

населення»,Закон
України «Про захист

населення від
інфекційних хвороб»,

Положення про
Державну службу
України з питань

безпечності харчових
продуктів та захисту

споживачів, затверджене
постановою Кабінету

Міністрів України
від 02.09.2015 № 667

протягом року Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санітарного

законодавства

Створення безпечних умов
проживання населення,
зниження загальної та
інфекційної захворюваності,
недопущення спалахів
інфекційних захворювань і
масових отруєнь серед
населення області

93 Забезпечення державного
саніта.2_но-

Закони України «Про
забезпечення санітарного та

до 20 травня Управління
державного

Створення належних умов. .
ДЛЯ ВlДПОЧИНК_}'_ 1
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епідеміологічного нагляду
за станом ПЛЯЖІВ

рекреаційних зон,
відведених для купання та
підготовки відповідних
об'єктів відпочинку і
оздоровлення до початку
оздоровчого сезону на
території області

епідемічного благополуччя
населення», «Про захист

населення від інфекційних
хвороб»,

Положення про Державну
службу України з питань

безпечності харчових
продуктів та захисту

споживачів, затверджене
постановою Кабінету

Міністрів України
від 02.09.2015 № 667

нагляду за
дотриманням
санітарного

законодавства

оздоровлення населення в
літній період. Інформування
населення щодо
неможливості користування
пляжами, в місцях
розташування яких виявлено
невідповідність
ЯКОСТІ ВОДИ

значенням

показників
нормативним

94 Організація та
забезпечення виконання
плану лабораторних та
інструментальних
досліджень(випробувань)
шд час
державного
(контролю)

здійснення
нагляду

у сфері
санітарного законодавства
для забезпечення. . .
санітарного та етпдемічного
благополуччя населення
області

Закони України «Про
забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя
населення», «Про захист

населення від інфекційних
хвороб»,

«Про основні засади
державного нагляду
(контролю) у сфері

господарської діяльності»

щоквартально
до 1 О числа місяця

наступного за звітним
перюдом

Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санпарного

законодавства

Результати випробувань та
досліджень використано для
потреб державного нагляду у
сфері санітарного
законодавства,
нестандартних
вжито залежні
заходи впливу,
контроль

експертизи
здійснення
контролю

ПО ВСІХ

пробах в
від служби

проведено
виконання

пропозицій по усуненню
порушень. Підготовлено звіт
про виконання
результативних показників
бюджетних програм КПКВК
1209040 «Проведення
лабораторних випробувань,. .вимірювань, дослщжень та

шд час
державного

(нагляду)» та
використання кошторисних
призначень по загальному_
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95 Здійснення державного
санепіднагляду (контролю)
за діяльністю дитячих
закладів оздоровлення та
відпочинку області
(незалежно від форм
власності та
підпорядкування) під час
ходу ПІДГОТОВКИ до сезону
оздоровлення та
відпочинку

Закони України «Про
забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя
населення», «Про захист

населення від інфекційних
хвороб», «Про

оздоровлення та відпочинок
дітей»

фонду за зазначеною
бюджетною програмою

до 10 червня
до 1 О вересня

Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санітарного

законодавства

Створення належних
безпечних умов
оздоровлення
недопущення

дітей,
випадюв

96 І Забезпечення державного Закони України «Про до 20 серпня Управління
нагляду за дотриманням забезпечення санітарного та державного
санггарного законодавства епідемічного благополуччя нагляду за
в закладах ОСВІТИ населення», «Про захист дотриманням
Вінницької області у ХОДІ населення від інфекційних санітарного
підготовки ДО нового хвороб», «Про освіту», законодавства
2023-2024 навчального Указ Президента України
року, та стан готовності від 7 грудня 2019 р. № 894
навчальних закладів ДО «Про невідкладні заходи
нового навчального року щодо покращення здоров'я

дітей»

ешдемічних ускладнень в
закладах оздоровлення
(відпочинку) дітей.
Підготовка та оприлюднення
на офіційному вебпорталі
ГУДПСС у Вінницькій
області інформацій про
підготовку та проведення
заходів з оздоровлення і
відпочинку дітей в
оздоровчу кампанію 2023 р.
Створення безпечних умов в
закладах освіти, покращення
матеріально-технічної бази
закладів, забезпечення
виконання норм харчування,
ведення документації з
організації харчування згідно
з вимогами чинного
законодавства. Підготовка
матеріашв та оприлюднення
на офіційному вебпорталі ГУ
інформації про стан
ГОТОВНОСТІ

закладів ДО

навчальних
нового

навчального року,
направлення інформації до
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ДПСС України та Вінницької
ОДА

97 Організація та проведення
державного санітарно-
епідеміологічного нагляду
за дотриманням
підприємствами,
установами, органтзашями
всіх форм власності та
громадянами державних
санітарних норм і правил,. . .
ГІГІЄНІЧНИХ нормативів І

регламентів безпечного
виробництва,
транспортування,
зберігання, реалізації,
застосування пестицидгв І
агрохімікатів, за вмістом
залишкової кількості. . . . .пестицидів І агрохімікатів у
харчових продуктах та
продовольчій сировині,
зокрема Імпортованих
лікарських травах,
об'єктах, воді,
використовується

водних
ЩО

для
господарсько-питного
постачання, купання,
спортивних занять,. .організованого відпочинку
та з лікувальною
лікувальних
грунтах, на
населених

метою,
грязях,
землях

пунктів,

Закон України «Про
забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя

населення»,
Закон України «Про

пестициди та
агрохімікати»,
Положення про

Державну службу
України з питань

безпечності харчових
продуктів та захисту

споживачів, затверджене
постановою Кабінету

Міністрів України
від 02.09.2015 № 667,

постанова КМУ
від 02.11.1995 № 881,

Державні санітарні правила
ДСП 8.8.1.2.001-98

(затверджені наказом МОЗ
№ 1 від 03.08.1998)

ДО 20 грудня Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санітарного

законодавства

Недопущення випадків
інтенсивного забруднення
навколишнього середовища
пестицидами і
агрохімікатами та
профілактика негативного їх
впливу на стан здоров'я
населення
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оздоровчого
рекреаційного
призначення. Інформацію
надати до ДПССУ

та

98 Надання адміністративних
послуг, видача документів
ДОЗВІЛЬНОГО характеру та
погоджувальних процедур
у сфері санітарного
законодавства

Закони України «Про
забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя

населення», «Про захист
населення від інфекційних

хвороб», «Про
адмппстративні послуги»

щоквартально до 5
числа, наступного за

кварталом місяця

Управління
державного
нагляду за

дотриманням
саютарного

законодавства

Проведення
обстежень,
випробувань,
(експертиза)

ВlДПОВlДНИХ

законодавства
погоджень

ВІДПОВІДНИХ

досліджень,
вивчення

наданої
документації та видача за
результатами їх проведення

дозвшьних
документів та погоджень, що
дає змогу попередити
порушення вимог чинного

на етапі

99 І Забезпечення своєчасного
подання інформацій про
результати контрольно-
наглядової . .

ДІЯЛЬНОСТІ з
питань державного нагляду
(контролю) за
дотриманням вимог
санітарного законодавства
ГУДПСС у Вінницькій
області

100 І Забезпечення внесення до
інтегрованої
автоматизованої системи
державного нагляду
(контролю) (ІАС) переліку
суб'єктів господарювання,
що шдлягатим_у_ть

Закони України «Про
забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя
населення», «Про захист

населення від інфекційних
хвороб»,

«Про основні засади
державного нагляду
(контролю) у сфері

господарської діяльності»
Закони України «Про

забезпечення санітарного і
епідемічного благополуччя

населення»,
«Про основні засади
державного нагляду
(контролю) у сфері

щоквартально
до 1 О числа місяця,

наступного за звітним
перюдом

ДО 15 ЖОВТНЯ

Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санітарного

законодавства

Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санітарного

законодавства

Звіт про діяльність ГУДПСС
у Вінницькій області щодо
здійснення
державного
(контролю)

заходів
нагляду

Формування проекту Плану
державного нагляду
(контролю) на 2024 рік у
сфері санітарного
законодавства та санпарного
та епідемічного
благополуччя населення
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плановим
державного
(контролю)

заходам
нагляду

у сфері
санітарного законодавства
на 2024 рік

господарської діяльності»

1 О 1 І Взаємодія із
представниками засобів
масової інформації щодо
висвітлення діяльності ГУ
Держпродспоживслужби у
Вінницькій області з
актуальних питань
забезпечення санітарно-
епідемічного благополуччя
населення

Закон України «Про
забезпечення санітарного і
епідемічного благополуччя

населення»

постійно Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санітарного

законодавства

Оприлюднено матеріали на
офіційному вебпорталі
ГУДПСС у Вінницькій
області та в місцевих ЗМІ

Заходи з організації санітарно-епідеміологічних розслідувань

102 І Участь У
групових та індивідуальних
харчових отруєнь, масових
неінфекційних захворювань
(отруєнь) тощо серед
населення та забезпечення
інформування щодо
реєстрації

. .розслідуванні

спалахів та
вжиття заходів реагування

Закон України
«Про захист населення від

інфекційних хвороб»,
постанова

Кабінету Міністрів України
від 02.09.2015

№667,
постанова

Кабінету Міністрів України
від 21.08.2019 № 818,

наказ МОЗ від 18.08.2021
№ 1742, зареєстрований в

Міністерстві юстиції
України 02.12.2021 за

№ 1558/37180

протягом року Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санпарного

законодавства

Локалізація вогнища з метою
попередження подальшого
розповсюдження та
ліквідація за короткий термін
з мінімальною кількістю
потерпілих. Визначення
джерела, збудників інфекції і
факторів передачі та
проведення профілактичних
заходів з метою
попередження виникнення
спалахів інфекційних та
неінфекційних захворювань
та отруєнь різної етіології в
подальшому.
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Надання до
Держпродспоживслужби
України оперативних і
закточних повідомлень про
групою захворювання та
спалахи інфекційних хвороб,
харчових отруєнь
(ботулізму), вжиті заходи
реагування.

103 І Участь у організації та
проведенні органами влади
ВІДПОВІДНИХ

профілактичних
протиепідемічних заходів,
направлених на запобігання
та зниження рівня ГКІ,
харчових отруєнь і
токсикоінфекцій на
території Вінницької
області

Закон України
«Про захист населення від

інфекційних хвороб», Закон
України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного

благополуччя населення»
постанова

Кабінету Міністрів України
від 02.09.2015

№667

протягом року Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санггарного

законодавства

Зниження рівня ГКІ нижче
середньо багаторічного
обласного показника,
недопущення виникнення
харчових отруєнь і
токсикоінфекцій на
території Вінницької області

104 І Здійснення узагальнення. . .матеріалів розсшдування та
їх аналіз з метою
виявлення причин та умов,
що призводять до
виникнення і поширення
інфекційних хвороб серед
населення, у тому чисш
через продукти харчування,
групових та індивідуальних
харчових отруєнь, масових
неінфекційних захворювань

Закон України
«Про захист населення від

інфекційних хвороб»,
постанова

Кабінету Міністрів України
від 02.09.2015

№667

щоквартально Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санпарного

законодавства

Узагальненні аналітичні
матеріали дадуть можливість
прогнозувати ситуацію та в
найкоротший термін вживати
заходи з
епідемічного
попередження
поширення інфекційних
хвороб серед населення, у. .тому чисш через харчові
продукти в разі виникнення

локалізашя
процесу,

ускладнень
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(отруєнь)

105 І Забезпечення підготовки
звіту ГУ
Держпродспоживслужби у
Вінницькій області щодо
здійснення санітарно-
епідеміологічних
розслідувань, спрямованих
на виявлення причин та
умов, що призводять до
виникнення і поширення
інфекційних хвороб серед
населення, у тому ЧИСЛІ

через продукти харчування,
групових та індивідуальних
харчових отруєнь різної
етіології, масових
неінфекційних захворювань
(отруєнь)

Закон України
«Про захист населення від

інфекційних хвороб»,
постанова

Кабінету Міністрів України
від 02.09.2015

№667

до 15 січня Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санітарного

законодавства

Звіт про діяльність ГУ
Держпродспоживслужби у
Вінницькій області щодо. . . .санпарно-ешдемюлопчних
розсл1дувань та вжитих
заходів реагування

106 І Організація 1 проведення
інформування населення
щодо здійснення санітарно-. . .ешдемюлопчних
розслідувань, спрямованих
на виявлення причин та
умов, що призводять до
виникнення 1 поширення
інфекційних хвороб серед
населення, у тому ЧИСЛІ

через харчові продукти,
групових та індивідуальних
харчових отруєнь, масових
неінфекційних захворювань

Закон України
«Про захист населення від

інфекційних хвороб»,
постанова

Кабінету Міністрів України
від 02.09.2015

№667

протягом року Управління
державного
нагляду за

дотриманням
санітарного

законодавства

Висвітлення на офіційному
вебпорталі ГУ
Держпродспоживслужби у
Вінницькій області
інформаційних матеріалів
щодо проведення санітарно-. . .егпдеміолопчних
розслідувань.
Підвищення рівня знань
населення з питань
профілактики інфекційних та
неінфекційних хвороб
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(отруєнь) різної етіології

Реалізація бюджетної та фінансової політики

107 Організація процесу Бюджетний кодекс України протягом Управління Забезпечений процес
планування видатків та від 08.07.2010 І-го кварталу економіки, планування видатків та
доходів, складання та № 2456-VI; бухгалтерського доходів у бюджетних
затвердження відповідних Постанова Кабінету обліку та звітності запитах та кошторисах
документів Міністрів України

від 28.02.2002 № 228
«Порядок складання,

розгляду, затвердження та
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО

виконання кошторисів
бюджетних установ»

108 Організація ведення Закон України протягом року Управління Організований процес
бухгалтерського обліку від 16.07.1999 № 996-XIV економіки, ведення бухгалтерського

«Про бухгалтерський облік бухгалтерського обліку відповідно до вимог
та фінансову звітність в обліку та звітності чинного законодавства

Україні»
109 Організація процесу взяття Наказ Міністерства Фінансів протягом року Управління Забезпечений контроль за

бюджетних зобов'язань та України від 02.02.2012 № економіки, взяття бюджетних
здійснення платежів 309 «Про затвердження бухгалтерського зобов'язань та недопущення

Порядку реєстрації та обліку обліку та звітності виникнення заборгованості
бюджетних зобов'язань

розпорядників бюджетних
коштів та одержувачів

бюджетних коштів в органах
Державної казначейської

служби України» Постанова
Кабінету Міністрів України

від 9.06.2021 № 590
110 Забезпечення цільового частина 2 статті 19 протягом року Управління Використані бюджетні

та своєчасного Бюджетного кодексу економіки, кошти за
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використання України, Закон України бухгалтерського цільовим призначенням
бюджетних коштів від 16.07.1999 № 996-XIV обліку та звітності

«Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в

Україні»
111 Забезпечення ЯКІСНОГО Ст. 58 Бюджетного кодексу Щоквартально Управління у відповідний термін

складання та своєчасного України, Наказ Міністерства до 25 числа наступного економіки, забезпечено подання
подання звітності фінансів України . .

бухгалтерського бюджетної звітностіМІСЯЦЯ за ЗВІТНИМ

від 24.01.20120 № 44 «Про обліку та звітності
затвердження Порядку
складання бюджетної

звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами

загальнообов'язкового. .державного соціального 1

пенсійного страхування»
112 Контроль за здійсненням Кодекс законів про працю протягом року Управління Забезпечено здійснення. .

від 10.12.1971 зі змінами та економіки, . .видатюв на оплату пращ та видатюв на оплату праці та
ІНШИХ обов'язкових доповненнями; бухгалтерського інших обов'язкових платежів
платежів Закон України «Про обліку та звітності у визначений чинним

відпустки» від 15.11.96 законодавством термін
№ 505/96-ВР; Постанови

Кабінету Міністрів України
від 20.08.2002

№ 1298 та від 18.01.2017
№ 15 з урахуванням змін та

доповнень, наказ
Міністерства праці України

від 02.10.1996
№77

113 Контроль за фінансово- Закон України протягом року Управління Забезпечений постійний
бюджетною ДИСЦИПЛІНОЮ від 16.07.1999 № 996-XIV економіки, моніторинг за фінансово-
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підпорядкованих установ,
надання їм методичної та
консультативної підтримки

«Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в

Україні»

бухгалтерського
обліку та звітності

бюджетною дисципшною
підпорядкованих установ та

методичнихнадання ім
консультацій

114 І Організація процесу взяття
бюджетних зобов'язань та
здійснення платежів

Наказ Міністерства Фінансів
України

від 02.02.2012 № 309 «Про
затвердження Порядку

реєстрації та обліку
бюджетних зобов'язань

розпорядників бюджетних. .коцгпв та одержувачів
бюджетних коштів в органах

Державної казначейської
служби України» Постанова
Кабінету Міністрів України

від 9.06.2021 № 590

протягом року Управління
економгки,

бухгалтерського
обліку та звітності

Забезпечений контроль за
взяття бюджетних
зобов'язань та недопущення
виникнення заборгованості

Заходи планово-економічної діяльності

115 І Проведення захошв з
упорядкування та
затвердження структури,
чисельносп та посадових
окладів

Постанова Кабінету
Міністрів України

від 12.03.2005 № 179 «Про
упорядкування структури

апарату центральних органів
виконавчоївлади,їх

територіальних підрозділів
та місцевих державних

адміністрацій» з
урахуванням змін та

доповнень.Постанови
Кабінету Міністрів України

Про оплату праці
працівників № 1298 та 15

від 18.01.2017

протягом І-го кварталу
до 1 березня

Управління
економіки,

бухгалтерського
обліку та звітності

Упорядковані та затверджені
структури, та штатні
розписи.
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116 І Проведення розподшу
бюджетних асигнувань в
розрізі бюджетних програм

Постанова Кабінету
Міністрів України

від 28.02.2002 № 228
з урахуванням змін та

доповнень

протягом року Управління
економіки,

бухгалтерського
обліку та звітності

Своєчасно
розподілу

проведений
бюджетних

асигнувань в розрізі
підпорядкованих установ

117 І Організація роботи щодо
планування закупівель

Закон України
від 25.12.2015 № 922-VIII
«Про публічні закупівлі»

Постанова Кабінету
Міністрів України № 1178
від 12 жовтня 2022 року

«Про затвердження
особливостей здійснення

публічних закупівель
товарів, робіт і послуг для
замовників, передбачених

Законом України «Про
публічні закупівлі»

протягом року Управління
економіки,

бухгалтерського
обліку та звітності

Організований процес
планування закупівель

118 І Забезпечення ефективного
управління державним
майном, у тому числі
своєчасне оновлення
матеріально-технічної бази,
його списання та передача

Наказ Державного
казначейства України
від 17.07.2000 № 64, та
Типова інструкція про

порядок списання основних
засобів бюджетних установ,

затверджена спільним
наказом Державного

казначейства України та
Міністерства економіки
від 02.12.97 № 126/137

протягом року Управління
економіки,

бухгалтерського
обліку та звітності

Забезпечений
управління

процес
державним

майном, та оновленням
матеріально-технічної бази,
щодо його списання та
передачі

119 І Проведення аналізу
фінансово-економічного
стану шдпорядкованих
установ

Закон України від
16.07.1999 № 996-XIV «Про

бухгалтерський облік та
фінансову звітність в

щоквартально
до 20 числа наступного

місяця за звітним

Управління
економіки,

бухгалтерського
обліку та звітності

Щоквартально здійснюється
аналіз фінансово-
економічного стану
шдпорядкованих установ
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Україні»
120 Забезпечення організації Постанова Кабінету протягом року Управління Організований процес

упорядкування обліку та Міністрів України економіки, обліку, ведення Єдиного
ведення Єдиного реєстру від 14.04.2004 № 467 «Про бухгалтерського реєстру нерухомого майна
нерухомого майна затвердження Положення обліку та звітності установ

про Єдиний реєстр об'єктів
державної власності», наказ

Фонду державного майна
України від 23.03.2005

№ 622 «Про затвердження
Порядку та умов

користування Єдиним
реєстром об'єктів державної

власності»
121 Забезпечення подання Постанова Кабінету щоквартально Управління Своєчасно надається

інформації до Міністрів України економіки, інформації ДО
Держпродспоживслужби від 14.04.2004 № 467 «Про бухгалтерського Держпродспоживслужби
стосовно ведення Єдиного затвердження Положення обліку та звітності стосовно ведення Єдиного
реєстру нерухомого майна про Єдиний реєстр об'єктів реєстру нерухомого майна

державної власності», наказ
Фонду державного майна

України від 23.03.2005
№ 622 «Про затвердження

Порядку та умов
користування Єдиним

реєстром об'єктів державної
власносп»

122 Забезпечення організації Закон України «Про протягом року Управління Організований процес
проведення державної державну реєстрашю економіки, державної реєстрації права
реєстрації права власності, речових прав на нерухоме бухгалтерського власності, права
права оперативного майно та їх обтяжень», обліку та звітності оперативного управління та
управшння та право Закон України «Про право землекористування на
землекористування на управління об'єктами нерухоме майно і земельні
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нерухоме майно і земельні
ДІЛЯНКИ

державної власності ДІЛЯНКИ

123 Забезпечення подання
інформації до
Держпродспоживслужби
стосовно проведення
державної реєстрації права
власносп
майно

на нерухоме

Закон України «Про
державну реєстрашю

речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень»,

Закон України «Про
управління об'єктами
державної власності»

протягом року
(за вимогою)

Управління
економіки,

бухгалтерського
обліку та звітності

Надана інформація до
Держпродспоживслужби
стосовно проведення
державної реєстрації права
власносгі
майно

на нерухоме

Заходи з реалізації державної політики у сфері реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі, державного
нагляду (контролю) у сфері агропромислового комплексу

124 І Здійснювати реєстрацію та Постанова КМ України протягом року Відділ реєстрації І Виконано 100%
зняття з обліку тракторів, №694 сільсько-
самохідних шасі, від 08 липня 2009 року господарської
самохідних техніки
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних 1

меліоративних машин,
сільськогосподарської. . . .техніки, інших механізмів,
видачу номерних знаків та
ВІДПОВІДНИХ реєстраційних

І докуменпв на них.
125 Проводити обстеження Постанова КМ України протягом року Відділ реєстрації І Виконано 100%

машини (нові) для №694 сшьсько-
подальшої реєстрації та від 08 липня 2009 року господарської
внесення до єдиного техніки
електронного реєстру
юридичних або фізичних
осіб

126 І Ведення автоматизованого Постанова КМ України протягом року Відділ реєстрації І Виконано 100%
обліку зареєстрованих №694 сшьсько-. . .

від 08 липня 20Q~ року господар_ськоїтракторів, самохщних шасі,
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самохідних Наказ Міністерства техніки
сільськогосподарських, Аграрної політики та
дорожньо-будівельних 1 продовольства України
меліоративних машин, № 29 22.01.2013
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів
та систематизашєю
відомостей про їх власників

127 Прийняття теоретичних 1 Постанова КМ України протягом року Відціл реєстрації Виконано 100%
практичних ІСПИТІВ для №217 сільсько-
отримання право на від 02 квітня 1994 року господарської
керування машинами та техніки
видачу посвідчень
тракториста-машиніста

128 Перевірка відповідності Постанова КМ України протягом року Відціл реєстрації Виконано 100%
матеріально - технічної №217 сшьсько-
бази та методичного від 02 квітня 1994 року господарської
забезпечення навчальних техніки
закладів з ПІДГОТОВКИ,

перепідготовки 1 -
підвищення кваліфікації. . .тракториспв-машиніспв у
встановленому
законодавством порядку,
надавати висновки про. . . матеріально-ВІДПОВІДНІСТЬ

технічної бази,
методичного забезпечення
та оснащеносп навчального
процесу для розгляду
ВІДПОВІДальними органами
питань про акредитацоо та
видачі їм ліцензії на право
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підготовки трактористів-
машиніспв

129 Перевірка . . . Постанова КМ України протягом року Відділ реєстрації Виконано 100%ВlДПОВlДНОСТl

матеріально технічної бази № 1200 сшьсько-
«Порядку обліку, створення від 11 листопада 2009 р. господарської
та ведення реєстру Наказ № 325 техніки
підприємств, установ, від 05.06.2012
організацій та ІНШИХ

суб'єктів господарювання,
які здійснюють торпвлю
тракторами, самохідними
шасі, самохідними
сільськогосподарськими,
дорожньо-будівельними 1
меліоративними машинами,
сільськогосподарською
технікою, ІНШИМИ

механізмами та їх
складовими частинами, що
мають ідентифікаційні
номери» та видачу
супроводжуючих
документів для подальшого
внесення до реєстру як
торгівельних організацій

130 Надавати відповіді на Постанова КМ України протягом року Відділ реєстрації Виконано 100%
запити про проведені №694 сільсько-
реєстраційні дії, про від 08 липня 2009 року господарської
зареєстровані машини та їх техніки
власниюв судовим органам,
органам прокуратури,
органам дізнання та ДО

судового слідства, органам
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державної податкової
служби, органам державної
виконавчої служби,
військовим
ліквідаторам
ар_бітражним керуючим

комісаріатам,
та

131 Приймати в установленому
порядку участь у роботі
комісії з розслідування
причин і наслідків аварій,
що сталися під час
експлуатації машин та
інших технічних засобів для
агропромислового
комплексr

Закон України Про захист
прав покупшв

сільськогосподарської
техніки

протягом року Відділ реєстрації
сільсько

господарської
техніки

Виконано 100%

Заходи у сфері публічних закупівель
132 І Проведення процедур

публічних закупівель
Закон України «Про
публічні закупівлі»
Постанова Кабінету

Міністрів України № 1178
від 12 жовтня 2022 року

«Про затвердження
особливостей здійснення

публічних закупівель
товарів, робіт і послуг для
замовників, передбачених

Законом України «Про
публічні закупівлі» за

бюджетними програмами за
кпквк 0412010, 0412040

річний план закупівель

протягом року Уповноважена
особа

Оголошені закушвлі,
планувалися

ЩО

133 І Оприлюднення інформації
за р_езультатами процедур

Закон України «про публічні
закупівлі» Постанова

протягом року Уповноважена
особа

За результатами закушвель
здійснено звітування щодо



57

публічних закупівель Кабінету Міністрів України
№ 1178 від 12 жовтня 2022
року «Про затвердження
особливостей здійснення

публічних закупівель
товарів, робіт і послуг для
замовників, передбачених

Законом України «Про
публічні закупівлі»

Регламент електронних
майданчиків системи

електронних закупівель
ProZoпo

вщкритих торпв,
допороговим закупівлям,
спрощеним закупівлям.

134 І Інформування про
проведені процедури
публічних закупівель

Положення про Головне
управління,уповноважену

особу

протягом року Уповноважена
особа

Результати про проведення
закупівель висвітлено на
сайті Головного управління

135 І Звіт та аналіз інформації
про проведені процедури
публічних закупівель

Положення про Головне
управління, уповноважену

особу

протягом року Уповноважена
особа

Забезпечено щомісячне
інформування про
проведення процедур
публічних закупівель

Правова (претензійна) робота
136 І Розробка проектів актів Положення про Головне

організаційно-розпорядчого управління
характеру з питань, ЩО Держпродспоживслужби у
належать ДО компетенцц Вінницькій області

. І Головного управління
Положення про Головне13 7 Перегляд актів

організаційно-розпорядчого управління
характеру Головного Держпродспоживслужби у
управління та інших Вінницькій області
документів з питань, що
належать ДО його
компетенції, з метою

протягом року

протягом року

Відділ правового
забезпечення

Відділ правового
забезпечення

Забезпечено
норм права
повноважень
управління

застосування
в межах
Головного

Внесено зміни до чинних
актів; визнано такими, що
втратили чинність,
неактуальних та таких, що
увійшли в суперечність із
законодавством, актів
Головного управління
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характеру з питань, що
належать до компетенції
Головного управління

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області

повноважень
управшння

Головного

137 Перегляд актів
організаційно-розпорядчого
характеру Головного
управшння та
документів з питань, що
належать до його
компетенції,
приведення
відповідність
законодавством

інших

з метою
їх у

із

Положення про Головне
управління

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області

протягом року Відділ правового
забезпечення

Внесено зміни до чинних
актів; визнано такими, що
втратили ЧИННІСТЬ,

неактуальних та таких, що
увійшли в суперечність із
законодавством, актів
Головного управління

1 З 8 І Організація роботи,
пов'язаної з укладенням
договорів (контрактів),
підготовка договорів
(контрактів) та здійснення
заходів, спрямованих на
виконання договірних
зобов'язань

139 І Ведення претензійної та
позовної роботи;. .представлення інтересів
Головного управління
шляхом участі у справах у

Цивільний кодекс України,
Господарський кодекс

України, Закон України
«Про публічні закупівлі»

протягом року Управління
організаційно
господарського

забезпечення
Управління
економіки,

бухгалтерського
обліку та звігпості

Уповповажспа
особа з питань

Взято договірні зобов'язання
в порядку та відповідно до
ввмог, визначених. І
законодавством; забезпечено
Головне управління 1

, , І
магеріально-технічними
ресурсами, енерГОНОС}ЯМИ
відповідно ДО законодавчо
низначених процедур;
здійснено контроль 'J а
забезпечено свосчасне
виконавня взятих зобов'язані,

здійснення
закушвсль

Відділ правового
забезпечення

Господарський кодекс протягом року Відділ правового Своєчасно підготовлені та
України, Господарський забезпечення подані претензії; розглянуті
процесуальний кодекс надано відповіді на отримав і

України, Кодекс адміні- претензії;
стративного судочинства Своєчасне звернення ;щ

І І І УкраїниПоложення про _ __ судових органів з «стою
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посад державної служби І стану», Закон України «Про
категорії «Б» та «В» організацію трудових

відносин в умовах воєнного
стану», Закон України «Про
державну службу», Порядок

проведення конкурсу на
зайняття посад державної

служби, затверджений
постановою Кабінету

Міністрів України
від 25 березня 2016 року

№ 246 (із змінами)

категорії «Б» та «В»

141 І Забезпечення організації
проведення оцінювання
результатів службової
діяльності державних
службовців, які займають
посади державної служби
категорії «Б» і «В»

Закон України «Про
державну службу», Порядок

проведення ошнювання
результатів службової. .діяльності державних

службовців, затверджений
постановою Кабінету

Міністрів України
від 23 серпня 2017 року

№ 640 (зі змінами)

жовтень-грудень Відділ управління
персоналом

Проведено
результатів

ошнювання
службової. .діяльносп державних

службовців, які займають
посади державної служби
категорії «Б» і «В»

142 І Автоматизація процедур,
пов'язаних із виконанням
функцій з управління
персоналом, шляхом
впровадження СПІЛЬНО з
НАДС інформаційної
системи
ЛЮДСЬКИМИ

HRМIS в

управління
ресурсами
Головному

управлінні
Держпродспоживслужби у

Розпорядження Кабінету
Міністрів України

від 01.12.2017 № 844 «Про
схвалення Концепції

впровадження
інформаційної системи
управління людськими
ресурсами в державних
органах та затвердження

плану заходів щодо її
реалізації»

протягом року Відділ управління
персоналом

Впроваджено СПІЛЬНО з
НАДС інформаційну систему
управління людськими
ресурсами НRМІS
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Вінницькій області
Безперервний професійний розвиток

143 І Забезпечення
безперервності та
плановості професійного
навчання державних
службовців, які займають
посади державної служби
категорії «Б» і «В»
ВІДПОВІДНО до затверджених
індивідуальних програм
професійного розвитку
державних службовців

Закон України «Про І протягом року
державну службу»,

Положення про систему
професійного навчання
державних службовців,

голів місцевих
адміністрацій, їх перших. .заступниюв та заступників,
посадових осіб місцевого

самоврядування та депутапв
місцевих рад, затверджене

постановою Кабінету
Міністрів України

від 06.02.2019 № 106

Відділ управління
персоналом

Забезпечено професійне
навчання державних
службовців, які займають
посади державної служби
категорії «Б» і «В»
відповідно до затверджених
гнднвідуальних програм
професійного розвитку
державних службовців

144 І Забезпечення
безперервного шдвищення
професійної компетентності
фахівців Головного
управління та
шдпорядкованих установ на
платформі програмного
забезпечення «Система
автоматизації НR-процесів
та управління талантами
Мосо»

Угода про асоціацію між
Україною та ЄС та в рамках

виконання міжнародної
технічної допомоги ЄС
ILCA (результат № 4)

згідно план-графіка
Держпродспоживслужби

Відділ управління
персоналом

Забезпечено проведення
заходів щодо безперервного
підвищення професійної
компетентності фахівців
Головного управління та
підпорядкованих установ

Заходи з П_J)_отидії та запобігання корупції
145 Виконання рішень, колегій,

наказів, доручень
Державної служби України
з питань безпечності
харчових продук_тів та

Положення про сектор та І у встановлені терміни
посадові інструкції

Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Виконано всі рішення,
колега, накази, доручення
Держпродслужби України
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захисту споживачів
146 І Підготовка інформації про

уповноважений підрозділ
(уповноважену особу) з
питань запобігання корупції
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Вінницькій області

Лист
Держпродспоживслужби

№ 601-28-12/214
від 15.01.2019

у разі звільнення або
прийняття

уповноваженого з
питань запобігання

корупції

Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Підготовлена та надана
інформація про уповноваже
ний підрозділ (уповноважену
особу) з питань запобігання
корупції

147 І Підготовка інформації. . .
ЩОДО КІЛЬКОСТІ повідомлень
про конфлікт інтересів та. . . .
КІЛЬКІСТЬ прашвників
притягнутих до
відповідальності за
вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією
злочинів, із зазначенням. . .
ВИДУ вщповшальносп ДО

якої було притягнуто

Лист
Держпродспоживслужби

№ 28-12/2032
від 11.08.202

у встановлені терміни Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Підготовлена та
інформація про

надана
конфлікт. . . .інтересів та кшькість

148 Надання інформації про
будь-які слідчі (розшукові)
дії або оперативно-
розшукові заходи, які
проводяться до Головного
управшння
Держпродспоживслужби у
Вінницькій області

Лист
Держпродспоживслужби

№ 22568/-20
від 04.12.2020

ПОВІДОМИТИ протягом
1 доби

Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Підготовлено та
інформацію про
(розшукові) дії
оперативно-розшукові
заходи

надано
слідчі

або

149 І Підготовка пропозицій до
Плану основних заходів
Головного управління
Держпродспоживслужби у
Вінницькій області на 2022
рік з питань дотримання

Доручення Голови ДПСС
№ 01-33/36

від 06.10.2021

листопад 2022 Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Підготовлено та надано
пропозиції до Плану
основних заходів Головного
управшння
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вимог антикорупційного
законодавства

150 І Підготовка плану роботи
сектору з питань
запобігання корупції
Головного управління
Держпродспоживслужби у
Вінницькій області
на 2022 рік

Доручення Голови ДПСС
№ 01-33/36

від 06.10.2021

ДО 01.12.2022 Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Підготовлено план роботи
сектору з питань запобігання
корупції Головного
управління

151 Підготовка звіту щодо
виконання заходів 1з
запобігання та виявлення
корупції в Головному
управлінні
Держпродспоживслужби у
Вінницькій області

Наказ
Держпродспоживслужби

України

ДО 20.01.2023 Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Підготовлено
виконання
запобігання
корупції в
управлінні

ЗВІТ ЩОДО. .заходів 1з
та виявлення

Головному

152 Візування
розпоряджень

наказів,
Головного

управління
Держпродспоживслужби у
Вінницькій області

Положення про сектор,
посадові інструкції, ЗУ «Про

запобігання корупції»

постійно Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Завізувано
розпорядженя
управління

накази,
Головного

153 Здійснення монпорингу
змін антикорупційного
законодавства,
інформування структурних
шдроздцпв та шдготовка. . . .відповідних матеріалів для
розгляду на нарадах

Положення про сектор,
посадові інструкції, ЗУ «Про

запобігання корупції»

постійно Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Проведено моніторинг змін
антикорупційного
законодавства,
проінформовано структурні
підрозділи

154 І Організація та шдготовка
внутрішніх документів
Головного управління
Держпродспоживслужби у
Вінницькій області з питань

Положення про сектор,
посадові інструкції, ЗУ «Про

запобігання корупції»

постійно Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Організовано
шдготовлено
документи
управління

та
внутрппні
Головного
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запобігання корупції
155 І Проведення внутрішніх

навчань з питань
антикорупційного
законодавства та
дотримання правил етичної
поведінки

Закон України «Про
запобігання

корупції», наказ НАЗК
від 27.05.2021 № 277/21

«Про затвердження
Типового

положення про
уповноважений

підрозділ (уповноважену
особу)

з питань запобігання та
виявлення корупції»

Протягом року
зпдно 1з затверджен

им планом

Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Зменшення ймовірності
виникнення корупційного
правопорушення або право
порушення пов'язаного з
корупшєю

156 І Проведення інструктажу
для членів конкурсної
комісії
дотримання
антикорупційного
законодавства
попередження

в частиш
вимог

та
про. . .вщповщальність у разі

порушення Закону України
«Про запобігання кор_упції»

Закон України «Про
запобігання
корупції»

Протягомроку, перед
проведенням конкурсу

Зменшення ймовірності
виникнення корупційного
правопорушення або право
порушення, пов'язаного з
корупцією Якісний добір
кадрів на засадах
неупередженого конкурсного
відбору

157 І Ознайомлення кандидапв
на посади:
- державної служби з
вимогами Закону України
«Про державну службу»,
Закону України «Про
запобігання корупції»,
Загальними правилами
етичної поведінки
державних службовців та

Положення про сектор,
посадові інструкції, ЗУ «Про

запобігання корупції»

перед призначенням
кандидатів на посади

Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Ознайомлено кандидатів з
вимогами Закону України
«Про державну службу»,
Закону України «Про
запобігання корупції»,
Загальними правилами
етичної поведінки державних
службовців та посадових
осіб
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посадових осіб Головного
управління
Держпродспоживслужби у
Вінницькій області;
- посадової особи
юридичної особи
публічного права з
вимогами Закону України
«Про запобігання корупції»,
Загальними правилами
етичної поведінки
державних службовців та
посадових осіб Головного
управління
Держпродспоживслужби у
Вінницькій області

158 І Вжиття заходів щодо
виявлення конфлікту. .інтересів
та сприяння його усуненню,
контроль за дотриманням
вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту. .інтересів а також виявлення
ризиків для вчинення
корупційних
правопорушень

Закон України «Про
запобігання

корупції», наказ НАЗК від
27.05.2021 № 277/21 «Про
затвердження Типового

положення про
уповноважений

підрозділ (уповноважену
особу)

з питань запобігання та
виявлення корупції»

Протягом
року

Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Зменшення ймовірності
виникнення корупційного
правопорушення або право
порушення пов'язаного з
корупцією 100% прийняття
своєчасних рццень
врегулювання
конфлікту інтересів

про

159 І Проведення перевірки
фактів щодо своєчасного
подання декларацій
суб' єктами декларування за
2022 рік з

_урахуванням вимог Закону

Закон України «Про
запобігання

корупції», наказ НАЗК від
27.05.2021 № 277/21 «Про
затвердження Типового

положення про

Після внесення змін в
діюче законодавство

Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупцн

Службова записка на ім'я
керівника про результати. .перевірки та повідомлення
НАЗК щодо випадків
невчасного подання або
неподання декла_f)ацій
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України «Про захист
інтересів суб' єктів подання
звітності та інших
документів у період дії
воєнного стану або стану
війни» та роз'яснень НАЗК
№ 2 від 28.02.2022 та № 4
від 07.03.2022

уповноважений
підрозділ (уповноважену

особу)
з питань запобігання та

виявлення корупції»

за 2022 рік суб'єктами
декларування.
Стовідсоткове подання
суб' єктами декларування
декларацій за 2022 рік

160 І Проведення
посадових
доведення до їх відома будь
якими можливими засобами
зв'язку інформації щодо
видів та термінів подачі

навчання
осіб та/або

декларацій,
про

повідомлень
зміни в

майновому стані та
відповідальності за подання
недостовірних відомостей в
деклараціях з урахуванням
вимог Закону України «Про
захист інтересів суб'єктів
подання звітності та інших
документів у період дії
воєнного стану або стану
війни» та роз'яснень НАЗК
№ 2 від 28.02.2022 та № 4
від 07.03.2022. Нагадування
співробітникам, які
знаходяться у відпустках
або у простої, про
необхідність подачі
щорічної декларації

Закон України «Про
запобігання

корупції», наказ НАЗК
від 27.05.2021 № 277/21

«Про затвердження
Типового положення про
уповноважений підрозділ

(уповноважену особу)
з питань запобігання та

виявлення корупції»

Січень
Протягом

року

Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Отримання
інформації
декларування
заповнення
Недопущення
антикорупційного
законодавства

вичерпаної
суб'єктами

щодо
декларацій.

порушень
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161 Надання практичної
допомоги щодо заповнення
декларацій

Закон України «Про
запобігання

корупції», наказ НАЗК
від 27.05.2021 № 277/21

«Про затвердження
Типового положення про

уповноважений
підрозділ (уповноважену

особу)
з питань запобігання та

виявлення корупції»

Протягом
року

Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Витрата менше часу на
заповнення декларацій
суб'єктами декларування та
зменшення помилок при їх
заповненні.
Недопущення
антикорупційного
законодавства,

порушень

162 Організація або участь в
службових розслідуваннях
(перевірках) з метою
виявлення причин та умов,
що
призвели до
корупційного
пов'язаного
з корупшєю
правопорушення
або невиконання вимог
Закону
України «Про запобігання
корупції» в інший спосіб за
поданням спешально
уповноваженого суб'єкта у
сфері протидії корупції або
приписом НАЗК

вчинення
або

Закон України «Про
запобігання

корупції», наказ НАЗК
від 27.05.2021 № 277/21

«Про затвердження
Типового положення про

уповноважений
підрозділ (уповноважену

особу)
з питань запобігання та

виявлення корупції»

У строки,
встановлен

1 чинним
законодавс

твом

Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Зменшення ймовірності
виникнення корупційного
правопорушення або
правопорушення пов'язаного
з корупшєю

163 І Отримання та організація
розгляду повідомлень про
можливі факти корупційних
або пов'язаних з корупцією

Закон України «Про
запобігання

корупції», наказ НАЗК
від 27.05.2021 № 277/21

Протягом
року

Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Зменшення ймовірності
виникнення корупційного
правопорушення або
правопорушення
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правопорушень, ІНШИХ

порушень Закону України
«Про запобігання корупції»

«Про затвердження
Типового положення про

уповноважений
підрозділ (уповноважену

особу)
з питань запобігання та

виявлення корупції»
з питань запобігання та

виявлення корупції»

пов'язаного з корупцією
Розгляд повідомлень у
порядку, визначеному
антикорупційним
законодавством

164 І Повідомлення спеціально
уповноважених суб'єктів у
сфері протидії корупції у
разг
корупційного
пов'язаного з

виявлення
або

корупцією
правопорушення,
вчиненого прашвниками
Головного управління
Держпродспоживслужби у
Вінницькій області
корупційних

ЗУ «Про запобігання
корупції»

негайно
у разі виявлення

Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Повідомлено спеціально
уповноважених суб'єктів у
сфері протидії корупції

165 Ведення обліку:
- реєстрації

повідомлень про
конфлікт інтересів;

- реєстрації наданих
консультацій;

- обліку працівників
притягнутих до
відповідальності за
вчинення
корупційних або
пов'язаних з

Закон України «Про
запобігання

корупції», наказ НАЗК
від 27.05.2021 № 277/21

«Про
затвердження Типового

положення про
уповноважений

підрозділ (уповноважену
особу)

з питань запобігання та
виявлення корупції»

постійно Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Здійснення
щодо
корупційних
правопорушень

контролю
вчинених
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. .корупшєю ЗЛОЧИНІВ

- облік повідомлень
про корупцію,
внесеними
викривачами

Положення про сектор,
посадові інструкції, ЗУ

«Про звернення громадян»

166 І Висвітлення на офіційному
веб-сайті Головного
управлшня
Держпродспоживслужби у
Вінницькій області заходів,
що вживаються з метою
запобігання корупції

ЗУ «Про запобігання
корупції»

па потреби Сектор з питань
запобігання та

виявлення
корупції

Розміщено на офіційному
веб-сайті Головного
управшння заходи щодо
запобігання корупції

Взаємодія із засобами масової ін~мації та громадськістю
167 І Підготовка матеріалів та

публікацій у ЗМІ, на
офіційному вебсайті,
соціальних мережах з
метою популяризації. . ГоловногоДІЯЛЬНОСТІ

управшння та Служби в
цшому

Закон України від 13.01.2011 постійно Управління
№ 2939-VI «Про доступ до організаційно-

публічної інформації», господарського
Положення про Головне забезпечення

управління
Держпродспоживслужби у

Вінницькій області,
Положення про відділ

інформаційних технологій та
зв'язків

з громадськістю, Закону
України «Про порядок. . .висвплення діяльності

органів державної влади та
органів державного

самоврядування в Україні
засобами масової інформації»

Інформаційне наповнення
офіційного вебпорталу
Головного управління

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області

актуальною інформацією
щодо діяльності

168 І Надання інформаційно-
методичної допомоги
п_І>_едставникам ЗМІ у_

Положення про відділ
інформаційних технологій та

зв'язків

постійно Управління
організаційно
господа_І>_ського

Надання інформаційно-
методичної допомоги
представникам ЗМІ у процесі
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забезпечення . .процесі висвітлення з громадсьюстю висвітлення ДІЯЛЬНОСТІ
діяльності Служби Служби

169 Моніторинг та аналіз Положення про відділ постійно Управління Проведено моніторинг та
тематичних публікацій у інформаційних технологій та організаційно- аналіз тематичних публікацій
ЗМІ зв'язків господарського у ЗМІ

з громадськістю забезпечення
170 Технічна підтримка та Положення про відділ постійно Управління Здійснено протокольний

супровід офіційних заходів, інформаційних технологій та організаційно- супровід офіційних заходів,
ЩО проводить Головне зв'язків господарського що проводить ГУ
управління з громадськістю забезпечення

171 Надання методичної та постійно Управління Надано методичну та
практичної допомоги Положення про відділ організаційно- практичну допомогу. .

інформаційних технологій та господарського структурним підрозділам ГУструктурним шдроздшам
Головного управління у зв'язків забезпечення у створенні презентацій та
створенні презентацій та з громадськістю інших наочних матеріалів
інших наочних матеріалів

Заходи з внутрішнього аудиту
172 Проведення планових абз. 1 п. 6 Порядку відповідно до плану Сектор Складений аудиторський звіт

внутрішніх аудитів здійснення внутрішнього діяльності з внутрішнього з ВІДПОВІДНИМИ
ВІДПОВІДНО ДО плану аудиту та утворення внутрішнього аудиту на аудиту рекомендаціями
діяльності з внутрішнього підрозділів внутрішнього 2023 рік
аудиту на 2023 рік аудиту, затвердженого

постановою Кабінету
Міністрів України

від 28.09.2011 № 1001
173 Формування ЗВІТУ про абз. 1 п.16 Порядку січень 2023 Сектор Складений ЗВІТ про. .

здійснення внутрішнього діяльностірезультати ДІЯЛЬНОСТІ внутрішнього результати з. . .
внутрішнього аудиту за 2022шдроздшу з внутрішнього аудиту та утворення аудиту

аудиту за 2022 рік підрозділів внутрішнього р1к
аудиту,затвердженого
постановою Кабінету

Міністрів України
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від 28.09.2011 № 1001

Забезпечення у межах повноважень, передбачених законодавством, виконання завдань з мобілізації, мобілізаційної підготовки та
цивільного захисту

174 І Здійснення обліку
призовниюв 1

військовозобов'язаних
працівників Головного
управління.
Проведення бронювання
військовозобов'язаних.
Ведення звітно-облікової
документації з питань
військового обліку

Постанова Кабінету
Міністрів України

від 7 грудня 2016 року
№ 921 «Про затвердження

Порядку організації та
ведення військового обліку

призовниюв 1

військовозобов'язаних».
Постанова Кабінету
Міністрів України

від 11.01.2018 № 12 «Про
внесення змін до Порядку

бронювання
військовозобов'язаних за

органами державної влади,
іншими державними
органами,органами

місцевого самоврядування
та шдприємства, установами. . . .

1 організаціями на перюд
мобілізації та на воєнний

час».
Постанова Кабінету
Міністрів України

від 03.03.2022 № 194 «Деякі
питання бронювання

військовозобов'язаних в
умовах правового режиму

воєнного стану».
Указу Президента України

протягом року Відділ управління І Здійснено облік призовників
персоналом і військовозобов'язаних

працівників Головного
управління. Проведено
бронювання
військовозобов'язаних згідно
з переліками посад і
професій, які підлягають
бронюванню на період
мобілізації та на воєнний час.



71

від 24 лютого 2022 р. № 64
«Про введення воєнного

стану в Україні». Постанова
Кабінету Міністрів України

від 20 січня 2021 року
№ 1 ОО «Про внесення змін

до Положення про. .шдготовку 1 проведення
призову громадян України

на строкову військову
службу та прийняття

призовників на військову
службу за контрактом».
Розпорядження Кабінету

Міністрів України
від 21.11.2018 № 966-р «Про

внесення змін до
розпорядження Кабінету

Міністрів України
від 18 березня 2015 року

№ 493». Лист
Держпродспоживслужби
від 19 грудня 2018 року

№ 26-9/7 ДСК

Розгляд звернень громадян та доступу до публічної інформації

175 Забезпечення Закон України «Про при надходженні Управління Забезпечено 100% розгляду
кваліфікованого, звернення громадян» організаційно- звернень громадян
об'єктивного і своєчасного господарського
розгляду звернень громадян забезпечення

176 Забезпечення доступу ДО Закон України «Про доступ протягом року Управління Забезпечено оприлюднення
інформації шляхом до публічної інформації» організаційно- публічної інформації
оприлюднення інформації господарського
на офіційних веб-сайтах в забезпечення
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мережі Інтернет, на
інформаційних стендах,
іншим способом

1 77 І Забезпечення надання
інформації за запитами на
отримання публічної
інформації та ведення
обліку запитів на
інформацію у відповідності
з чинним законодавством

Закон України «Про доступ
до публічної інформації»,

«Про інформацію»

протягом року Управління
організаційно
господарського

забезпечення

Забезпечено 100% надання
інформації за запитами на
отримання публічної
інформації

178 І Здійснення контролю за
дотриманням порядку і
термінів розгляду звернень
громадян

Закон України «Про
звернення громадян»

щомісяця до
05 числа місяця

наступного за звітним
періодом

Управління
організаційно
господарського
забезпечення

Підготовлено
записку щодо

службову
роботи із

зверненнями громадян

179 І Здійснення контролю за
дотриманням порядку і. . .термінів розгляду запипв
на отримання публічної
інформації

Закон України «Про доступ
до публічної інформації»,

«Про інформацію»

щомісяця до
05 числа місяця

наступного за звпним
перюдом

Управління
організаційно
господарського
забезпечення

Підготовлено
записку щодо

службову
роботи із

запитами на отрмання
публічної інофрмації

180 І Підготовка та надсилання
звіту «Перелік скарг
«Урядової гарячої лінії»,
що надійшли з
Держпродспоживслужби та
знаходяться на розгляді в
Головному управлінні
Держпродспоживслужби у
Вінницькій області
протягом місяця»

Положення про Головне
управшння

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області

ЩОМІСЯЦЯ ДО

05 числа місяця
наступного за звітним

періодом

Управління
захисту

споживачів
Управління

організаційно
господарського
забезпечення

Узагальнений звіт надіслано
в Держпродспоживслужбу
України

181 І Підготовка та скерування
звіту «Довідка щодо роботи
зі зверненнями громадян
Урядова гаряча лінія»

Положення про Головне
управління

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області

щокварталу до
05 числа місяця

наступного за ЗВІТНИМ

Управління
захисту

споживачів
Уп12_авління

Узагальнений звіт надіслано
в Держпродспоживслужбу
України
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перюдом організаційно
господарського
забезпечення

182 І Підготовка та скерування
«Статистичного звіту
Головного управління у
Вінницькій області щодо
звернень громадян, які
надішли у І, ІІ, ІІІ, IV
кварталах 2023 року»

Положення про Головне
управління

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області

щокварталу до
05 числа місяця

наступного за звітним
перюдом

Управління
організаційно
господарського
забезпечення
забезпечення

Узагальнений звіт надіслано
в Держпродспоживслужбу
України

183 І Підготовка та скерування
«Статистичного звіту
Головного управління у
Вінницькій області щодо
запитів на отримання
публічної інформації, які
надішли у І, ІІ, ІІІ, IV
кварталах 2023 року»

Положення про Головне
управління

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області

щокварталу до
05 числа місяця

наступного за звітним
перюдом

Управління
організаційно
господарського
забезпечення

Узагальнений звіт надіслано
в Держпродспоживслужбу
України

184 І Введення в роботу зведеної
номенклатури справ на
2023 рік

Наказ Міністерства юстиції
України

від 18.06.2015
№ 1000/5

І квартал 2023 року Управління
організаційно
господарського
забезпечення

Введено в роботу зведену
номенклатуру справ

185 І Ведення в установленому
порядку документів з
обмеженим доступом «Для
службового користування»
(приймання, облік,
контроль за дотриманням
термінів виконання
документів та їх зберігання)

Постанова Кабінету
Міністрів України

від 19.10.2016
№736

постійно
протягом року

Управління
організаційно
господарського
забезпечення

Забезпечено 100%
приймання, обліку, контролю
за дотримання термінів
виконання та зберігання

186 І Підготовка робочих змін та
доповнень до зведеної
номенклатури справ

Наказ Міністерства юстиції
України

від 18.06.2015

IV квартал 2023 року Управління
організаційно
господа.2_ського

Підготовлено ЗМІНИ та
доповнення до зведеної
номенклатури справ
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№ 1000/5 забезпечення
187 І Перевірка стану ведення

діловодства в структурних. .шдроздшах

Положення про Головне
управшння

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області

постійно
протягом року

Управління
організаційно
господарського
забезпечення

Перевірено стан ведення
дшоводства в структурних
підрозділах Головного
управління

Організаційні заходи
188 І Організація та проведення

семінару-навчання на тему:
«Про заходи з профілактики
та боротьби з сибіркою
тварин» з директорами та
спеціалістами Вінницької
регіональної, директорами
та
міжрайонних
лабораторій
Держпродспоживслужби,
начальниками та
спешашстами державних
лікарень ветеринарної
медицини

спеціалістами
державних

Положення про Головне
управління

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області,

затверджене наказом
Держпродспоживслужби

від 24.02.2020 № 145

І квартал Управління
безпечності
харчових

продуктів та
ветеринарної

медицини

Забезпечено організашю та
проведення семінару
навчання

189 І Організація та проведення
тренінгу-навчання на тему:
«Щодо підвищення
обізнаності та посилення
готовності реагування у
випадку спалаху грипу
птиці. Порядок відбору
проб патматеріалу
(біоматеріалу) для
дослідження на грип птиці
спеціалістами Вінницької
регіональної, директорами

Положення про Головне
управшння

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області,

затверджене наказом
Держпродспоживслужби

від 24.02.2020 № 145

І квартал Управління
безпечності
харчових

продуктів та
ветеринарної

медицини

Забезпечено органтзашю та
проведення семінару
навчання



75

та спеціалістами
міжрайонних державних
лабораторій
Держпродспоживслужби,
начальниками та
спеціалістами державних
лікарень ветеринарної
медицини

190 Організація та проведення Положення про Головне П квартал Управління Забезпечено організашю та
семінару-навчання на тему: управління безпечності проведення семінару-
««Про заходи з Держпродспоживслужби у харчових навчання
профілактики та боротьби Вінницькій області, продуктів та
з сказом тварини» з затверджене наказом ветеринарної
директорами та Держпродспоживслужби медицини
спеціалістами Вінницької від 24.02.2020 № 145
регіональної, директорами
та спеціалістами
міжрайонних державних
лабораторій
Держпродспоживслужби,
начальниками та
спешалістами державних
лікарень ветеринарної
медицини

191 Організація та проведення Положення про Головне ІІІ квартал Управління Забезпечено організацію та
семінар-навчання на тему: управління безпечності проведення семінару-
«Порядок відбору зразків та Держпродспоживслужби у харчових навчання
їх перевезення Вінницькій області, продуктів та
(пересилання) ДО затверджене наказом ветеринарної
уповноважених лабораторій Держпродспоживслужби медицини
для цілей державного від 24.02.2020 № 145
контролю» 13 державними
інспекторами, державними
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ветеринарними
шспектор_ами

192 І Організація та проведення
семінару-навчання на тему:
«Законодавства про харчові
продукти», «Державний
контроль свіжого м'яса на
бійнях, потужностях з
переробки диких тварин та
потужностях з розбирання
та обвалювання м'яса» та
«Дотримання законодавства
з питань видачі
ветеринарних документів та
міжнародних сертифікатів»
з офіційними
ветеринарними ліка~ями

Положення про Головне
управшння

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області,

затверджене наказом
Держпродспоживслужби

від 24.02.2020 № 145

ІІІ квартал Управління
безпечності
харчових

продуктів та
ветеринарної

медицини

Забезпечено організацію та
проведення семінару
навчання

193 І Організація та проведення
семінару-навчання на тему:
«План заходів щодо
недопущення та ліквідації
АЧС» із начальниками та
спеціалістами районних,. .міських державних шкарень
ветеринарної медицини

Положення про Головне
управшння

Держпродспоживслужби у
Вінницькій області,

затверджене наказом
Держпродспоживслужби

від 24.02.2020 № 145

IV квартал Управління
безпечності
харчових

продукпв та
ветеринарної

медицини

Забезпечено організацію та
проведення семінару
навчання

194 І Участь у планових та ЗУ «Про бухгалтерський
позапланових облік та фінансову звітність в
інвентаризаціях Україні»

за необхідності
протягом 2023 року

Управління
організаційно
господарського
забезпечення

Прийнято участь у планових
та позапланових
інвентаризаціях

195 І Консультація працівників
та службовців Головного

Положення про відділ
господар_ського забезпечення

постійно Управління
ор_ганізаційно-

Надано консультації
пр_ацівникам та службовцям
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управління
щодо питань профільного
напрямку управління

господарського
забезпечення

Головного управління
щодо питань профільного
напрямку управління

196 І Організація
списання
основних

процедури
та утилізації

засобів, ТМЦ,
електронного устаткування,
ЩО ВИЙІШІО З Ладу
та не шдлягає ремонту

Положення про відділ
господарського забезпечення

за необхідності
протягом 2023 року

Управління
організаційно
господарського

забезпечення

Організовано процедури
списання та утилізації
основних засобів, ТМЦ,
електронного устаткування,
що вийшло з ладу та не
підлягає ремонту

197 І Супровід процедур
електронних закупівель

ЗУ «Про публічні закупівлі» за необхідності
протягом 2023 року

Управління
організаційно
господарського
забезпечення

Супроводжено процедури
електронних закупівель

198 І Планування та здійснення
дій, спрямованих на
забезпечення працівників
Головного управління
необхідними засобами,
умовами праці та ТМЦ

Положення про відділ
господарського забезпечення

постійно Управління
організаційно
господарського
забезпечення

Забезпечено прашвників
Головного управління
необхідними засобами,
умовами праці та ТМЦ

199 І Контроль стану майна, в
тому ЧИСЛІ нерухомого,. . .структурних шдроздцпв а
також шдпорядкованих
Головному управлінню
установах

Положення про відділ
господарського забезпечення

постійно Управління
організаційно
господарського
забезпечення

Проведено заходи з
контролю стану майна в тому
ЧИСЛІ нерухомого,
міжрайонними, районними,
міськими управліннями, а
також підпорядкованими
Головному управлінню
установами

200 І Вивчення потреби та
внесення пропозицій щодо
обсягів закупівель паливно-

Положення про відділ
господарського забезпечення

постійно Управління
організаційно
господа.12.ського

Проведено закупівлі
паливно-мастильних
мате.12.1алш
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мастильних матеріалів забезпечення

201 Організація та контроль за Положення про відділ постійно Управління Проведено заходи зналежним господарського забезпечення організаційно- контролю належногофункціонуванням господарського функціонуваннята використанням рухомого забезпечення та використання рухомогомайна (автотранспорту) майна(автотранспорту)Головного управління Головного управління

Начальник Головного управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області

Перший заступник начальника
Головного управління
Держпродспоживслужби
у Вінницькій області

Заступник начальника
Головного управління
Держпродспоживслужби
у Вінницькій області

Григорій СИДОРУК

Олександр СОРОЧАН

Валерій СИЧЕНКО


