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План
засідання колегії Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області на 2023 рік

№ Строк подання Структурний підрозділ Орієнтована дата
з/п матеріалів до відповідальний за підготовку

Питання до розгляду засщання і подання матеріалів на
проведення

засідань колегії
колегії засідання колегії

1 Особливості планування та використання за І О днів до Управління бухгалтерського
коштів спеціального фонду

. . обліку та звітності І кварталВІДПОВІДНОГО

засідання
2 Про результати роботи Управління за \Однівдо Управління фітосанітарної

фітосанітарної безпеки Головного
. . безпекиВІДПОВІДНОГО

управління Держпродспоживслужби у засідання І квартал
Вінницькій області (далі Головне
управління) за 2022 рік в умовах
воєнного стану

3 Аналіз фітосанітарного стану території за І О днів до Управління фітосанітарної
Вінницької області, в умовах воєнного

. . безпекиВІДПОВІДНОГО 11 квартал
стану, з метою виконання фітосанітарних засідання

.. . .вимог краін імпортерів



4 Результати проведення осінньо-весняних
обстежень (розкопок) щодо виявлення. . . . .умов перезимівлі шкідливих організмів з
метою уточнення обсягів передбачених
робіт із захисту с/г культур в умовах
воєнного стану

за 10 днів до. .
ВІДПОВІДНОГО

засідання

Управління
безпеки

фітосанітарної

П квартал

5 Про діяльність Гайсинського,
Жмеринського, Вінницького районних
управлінь щодо забезпечення.. . . . ..контропьованоі санпарно-епщсмічноі
ситуацп шляхом здійснення державного. . .
санттарпо-егпдемгчного нагляду за
дотриманням вимог санпарного
законодавства

за 10 днів до. .
ВІДПОВІДНОГО

засідання

Управління
нагляду за

державного
дотримання

санітарного законодавства

ІІІ квартал

6 Стан здійснення Гайсинським,
Жмеринським, Вінницьким районними
управшннями державного контролю за
операторами ринку харчових продуктів,
які мають намір та/або здійснюють
експорт харчових продукпв, дотримання. . . .процедур ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ процесу
виробництва та/або обігу харчових

. ..продукпв вимогам законодавства краін
п_12_изначення.

Управління
харчових

безпечності
продуктів та

ветеринарної медицини

НІ квартал

7 Цифровізація фітосанітарних процедур в
умовах воєнного стану на шляху до
провадження ePhyto

за 10 днів до
. .

ВІДПОВІДНОГО

засідаиня

Управління фітосанітарної
безпеки ІІІ квартал

8 Про забезпечення реалізації державної
політики у сфері метрологічного та
ринкового наг11яду, доде_12_жання

за 10 днів до
. .

ВІДПОВІДНОГО

засідання

У правління захисту
споживачів та контролю за
регульованими шнами

IV квартал



законодавства про захист прав. .споживачів, контролю за шнами,
попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого
впливу на здоров' я населення з
урахуванням ди положень постанови
Кабінету Міністрів України від
13.03.2022 № 303 «Про припинення
заходів державного нагляду (контролю) і
державного ринкового нагляду в умовах
воєнного стану»

9 Стан виконання протиепізоотичних за 10 днів до Управління безпечності
заходів, реагування на загрози пов'язані з

. .
ВІДПОВІДНОГО харчових продукпв та

. .. . .. IV кварталзагостренням егпзоотичноі ситуацп та засідання встсринарноі медицини
. . . . ... . ..

вжиття заходів з мппмгзацп ризиків 1х
розповсюдження у Вінницькій області.

10 Про діяльність Могилів-Подільського, за 10 днів до Управління державного
Тульчинського, Хмільницького районних

. .
ВІДПОВІДНОГО нагляду за дотримання

управлінь та Вінницького міського засідання саютарноrо законодавства
управління щодо забезпечення.. . . . .. IV кварталконтрольовано: санггарно-епшемгчноі
ситуації шляхом здійснення державного

. . .
санггарио-егндемічного нагляду за
дотриманням вимог санітарного
законодавства

11 Стан здійснення Могилів-Подільським, за І О днів до Управління безпечності
Тульчинським, Хмільницьким

. .
ВІДПОВІДНОГО харчових продукті в та

районними управліннями та Вінницьким засідання ветеринарна~ медицини IV квартал
. .

міським управлінням державного
контролю за операторами ринку



. . .харчових продуктів, які мають нам1р
та/або здійснюють експорт харчових. .продуктів, дотримання процедур оцінки
відповідності процесу виробництва
та/або обігу харчових продуктів вимогам
законодавства країн призначення.

Секретар колегії Ольга СТЕПАНЮК


