виконавців
тощо),
виключно
в
системі
електронного
документообіг
у “Megapolis.
DocNet”
(100%)
2

Забезпечення підготовки розпорядчих
документів
(проектів
наказів
на
здійснення заходів державного нагляду
(контролю), наказів про державну
реєстрацію
потужностей,
видачу
експлуатаційних дозволів, рішень про
відбір зразків продукції тощо), їх
погодження, реєстрацію, виключно в
автоматизованій
базі
формування
розпорядчих документів

Постанова КМУ від 17.01.2018 протягом року
№55
«Деякі
питання
документування управлінської
діяльності»

Управління
організаційного
та
інформаційного
забезпечення

Забезпечення
підготовки
розпорядчих
документів, їх
погодження,
реєстрацію,
виключно
в
автоматизовані
й
базі
формування
розпорядчих
документів
(100%)

3

Робота в Системі оперативного взаємного
оповіщення про продукцію, що становить
серйозний
ризик
та
Національній
інформаційній
системі
державного
ринкового нагляду

Закон України «Про державний протягом року
ринковий нагляд і контроль
нехарчової
продукції»,
постанова КМУ від 26.12.2011
№1397 «Про затвердження
порядку
функціонування
національної
інформаційної
системи державного ринкового
нагляду, внесення до неї
відомостей
і
подання
повідомлень»; постанова КМУ

Управління
захисту
споживачів

Внесення до
Системи
оперативного
взаємного
оповіщення про
продукцію, що
становить
серйозний
ризик та
Національної
інформаційної

2

26.12.2011
№1398
«Про
затвердження
порядку
функціонування
системи
оперативного
взаємного
оповіщення про продукцію, що
становить серйозний ризик, та
подання
повідомлень
для
внесення до неї»

4

Надання адміністративних послуг та інших Закон
України
«Про протягом року
документів дозвільного характеру через адміністративні
послуги»,
Центри надання адміністративних послуг розпорядження
КМУ
від
16.05.2014 №523-р «Деякі
питання
надання
адміністративних
послуг
органів виконавчої влади через
центри
надання
адміністративних послуг», у
редакції розпорядження КМУ
від 18.08.2021 №969-р,
Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби
в
м. Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства,
Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини,
Відділ контролю
в системі
інженернотехнічного
забезпечення
агропромисловог
о комплексу

5

Внесення до електронного реєстру
суб’єктів господарювання, які здійснюють
торгівлю тракторами, самохідними шасі,
самохідними
сільськогосподарськими,

Відділ контролю
в
системі
інженернотехнічного

Порядок відомчої реєстрації та протягом року
зняття з обліку тракторів,
самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,

3

системи
державного
ринкового
нагляду
відомостей за
результатами
проведених
перевірок та
вжиття заходів
реагування
(100%)
Забезпечення
надання
адміністративн
их послуг та
інших
документів
дозвільного
характеру через
Центри надання
адміністративн
их
послуг
(100%)

Внесення
до
електронного
реєстру
суб’єктів

дорожньо-будівельними і меліоративними
машинами,
сільськогосподарською
технікою, іншими механізмами та їх
складовими
частинами,
що
мають
ідентифікаційні номери, інформації щодо
реєстрації, перереєстрації та зняття з
обліку сільськогосподарської техніки;
нових марок і видів техніки тощо

дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки,
інших
механізмів,
затверджений
постановою
КМУ від 08.07.2009 №694

забезпечення
агропромисловог
о комплексу

господарюванн
я
інформації
щодо
реєстрації,
перереєстрації
та зняття з
обліку
сільськогоспод
арської техніки;
нових марок і
видів техніки
тощо (100%)

6

Забезпечення роботи з Інтегрованою
автоматизованою
системою
(ІАС)
державного нагляду (контролю), внесення
відомостей щодо здійснених заходів, крім
заходів державного контролю в сфері
безпечності харчових продуктів та галузі
ветеринарної медицини

Закон України «Про основні протягом року
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності»,
постанова КМУ від 24.05.2017
№387
«Про
Порядок
функціонування інтегрованої
автоматизованої
системи
державного
нагляду
(контролю),
внесення
відомостей до неї та строки
розміщення цих відомостей»

Управління
інформаційного
та
організаційного
забезпечення,
Управління
захисту
споживачів,
Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства,
Відділ контролю
за
регульованими
цінами

Своєчасне
внесення до
ІАС відомостей
про результати
здійснених
заходів
державного
нагляду
(контролю)
(100%)

7

Забезпечення внесення до інтегрованої
автоматизованої системи (ІАС) відомостей
про
заходи
державного
нагляду

Закон України «Про основні жовтень
засади державного нагляду

Сектор
Своєчасна
інформаційних
підготовка
технологій
та проєкту Плану

4

(контролю)
щодо
суб’єктів
господарювання, діяльність яких підлягає
плановим заходам державного нагляду
(контролю) на 2023 рік

8

1

Опрацювання звернень громадян в
інформаційній автоматизованій системі
«Платформа реєстрації та опрацювання
звернень
громадян
апаратом
та
територіальними
органами
Держпродспоживслужби»

(контролю)
у
сфері
господарської діяльності»,
Порядок
функціонування
інтегрованої автоматизованої
системи державного нагляду
(контролю),
внесення
відомостей до неї та строки
розміщення цих відомостей,
затверджений
постановою
КМУ від 24.05.2017 №387
наказ Держпродспоживслужби протягом року
від 23.11.2021 №760/1 «Про
Платформу
реєстрації
та
опрацювання
звернень
громадян
апаратом
та
територіальними
органами
Держпродспоживслужби
(Платформа ДПСС)»

Протидія COVID-19
Посилення
державного
нагляду постанова КМУ від 09.11.2020
(контролю) за дотриманням санітарного №1236 «Про встановлення
законодавства
і
здійсненням карантину та запровадження
протиепідемічних заходів суб’єктами, які обмежувальних
здійснюють діяльність на території м. протиепідемічних заходів з
Києва у різних сферах господарювання, на метою запобігання поширенню
період карантину, у зв’язку з поширенням на території України гострої
гострої респіраторної хвороби COVID-19, респіраторної хвороби COVIDспричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2»

5

протягом
карантину,
встановленого
Кабінетом
Міністрів
України

програмного
забезпечення

заходів
державного
нагляду
(контролю) на
2023 рік

Відділ розгляду
звернень
громадян
та
доступу
до
публічної
інформації;
структурні
підрозділи
Головного
управління
(за
напрямками)

Забезпечення
опрацювання
понад
80%
звернень
громадян
в
системі
«Платформа
реєстрації
та
опрацювання
звернень
громадян …»

Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Запобігання
розповсюдженн
ю на території
м. Києва гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19

2

Участь у здійсненні контролю, за
залученням
місцевими
органами
виконавчої влади, за дотриманням
суб’єктами
господарювання
обмежувальних заходів, правил щодо
карантину людей, санітарно-гігієнічних,
санітарно-протиепідемічних правил і норм
на період карантину

Закон України «Про захист
населення від інфекційних
хвороб»,
постанова КМУ від 09.11.2020
№1236 «Про встановлення
карантину та запровадження
обмежувальних
протиепідемічних заходів з
метою запобігання поширенню
на території України гострої
респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2»

протягом
карантину,
встановленого
Кабінетом
Міністрів
України

Управління
Запобігання
державного
розповсюдженн
нагляду
за ю на території
дотриманням
м. Києва
санітарного
гострої
законодавства
респіраторної
хвороби
COVID-19

3

Проведення під час здійснення заходів
державного контролю інформаційнороз’яснювальної роботи щодо визначених
на період карантину обмежувальних,
протиепідемічних заходів, з метою
запобігання поширенню коронавірусної
інфекції

Постанови
Головного
державного санітарного лікаря
України про затвердження
протиепідемічних заходів на
період карантину, у різних
сферах діяльності

протягом
карантину,
встановленого
Кабінетом
Міністрів
України

4

Проведення
інформаційнороз’яснювальної кампанії серед населення,
бізнесу, установ, закладів та організацій
через ЗМІ, соціальні мережі та інші канали
комунікації, спрямованої на недопущення
поширення COVID-19, у тому числі
діалогу з представниками бізнесу щодо
особливостей здійснення його діяльності
під час карантину

Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби
в
м. Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

протягом
карантину,
встановленого
Кабінетом
Міністрів
України

Управління
Запобігання
державного
розповсюдженн
нагляду
за ю на території
дотриманням
м. Києва
санітарного
гострої
законодавства
респіраторної
хвороби
COVID-19
Управління
Оприлюднення
державного
на офіційному
нагляду
за сайті Головного
дотриманням
управління
санітарного
матеріалів
законодавства
щодо
результатів
контролю
за
дотриманням
суб’єктами
господарюванн
я
обмежувальних

6

заходів, правил
щодо
карантину
людей,
санітарногігієнічних,
санітарнопротиепідемічн
их правил і
норм на період
карантину
1

Розширення експортних можливостей України
Надання адміністративних послуг із Закони
України
«Про протягом року
затвердження експортних потужностей, адміністративні
послуги»;
своєчасний розгляд заяв операторів ринку, «Про основні принципи та
які мають намір здійснювати експорт вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів, із зазначенням харчових
продуктів»;
дозволених до експорту видів харчових розпорядження
КМУ
від
продуктів, внесення та виключення їх з 16.05.2014 №523-р «Деякі
реєстру
затверджених
експортних питання
надання
потужностей
адміністративних
послуг
органів виконавчої влади через
центри
надання
адміністративних послуг», у
редакції розпорядження КМУ
від 18.08.2021 №969-р; наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України від
10.02.2016
№38
«Про
затвердження
Порядку
затвердження
експортних
потужностей, внесення та
виключення їх з реєстру
затверджених
експортних
потужностей»

7

Управління
Внесення
безпечності
відомостей до
харчових
реєстру
продуктів
та затверджених
ветеринарної
експортних
медицини
потужностей
Держпродспоживслужби

2

3

1

Організація належного контролю за Закони України «Про основні
безпечністю та якістю харчових продуктів, принципи та вимоги до
які пропонуються на експорт
безпечності та якості харчових
продуктів», «Про державний
контроль за дотриманням
законодавства про харчові
продукти, корми, побічні
продукти тваринного
походження, здоров’я та
благополуччя тварин»
Своєчасний розгляд заяв операторів ринку ст. 60 Закону України «Про
та видачу міжнародних ветеринарних основні принципи та вимоги до
документів, сертифікатів на вантажі з безпечності та якості харчових
харчовими продуктами, відповідно до продуктів»
вимог законодавства

згідно
із
щорічним
планом
та
позапланово, з
підстав,
визначених
законодавство
м

Управління
Дотримання
безпечності
вимог
країнхарчових
призначення на
продуктів
та продукцію, що
ветеринарної
експортується.
медицини

протягом року

Управління
Дотримання
безпечності
вимог
харчових
законодавства
продуктів
та щодо
видачі
ветеринарної
міжнародних
медицини
ветеринарних
документів,
сертифікатів на
вантажі
з
харчовими
продуктами

Підвищення контролю за організацією харчування у закладах освіти
Забезпечення та здійснення заходів Указ Президента України від протягом року
державного нагляду (контролю) за 07.12.2019
№
894,
організацією харчування у закладах розпорядження
Кабінету
дошкільної та загальної середньої освіти, у Міністрів
України
від
тому числі з метою профілактики гострих 23.12.2020 № 1668-р,
кишкових інфекцій та харчових отруєнь
Санітарний регламент для
закладів загальної середньої
освіти, затверджений наказом
МОЗ України від 25.09.2020 №
2205, Санітарний регламент
для дошкільних навчальних
закладів,
затверджений

8

Управління
Впровадження
державного
сучасних нових
нагляду
за стандартів
з
дотриманням
організації
санітарного
харчування
законодавства
дітей.
Запобігання
виникненню
гострих
кишкових
інфекцій
та
харчових

наказом МОЗ України
24.03.2016 № 234

від

отруєнь
дітей.

серед

2

Організація належного контролю за
безпечністю та якістю харчових продуктів,
що постачаються в дошкільні та шкільні
навчальні заклади, у тому числі шляхом
державного
контролю
щодо
постачальників харчових продуктів та/або
операторів ринку, які надають послуги з
організації харчування

Закони України «Про основні
принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових
продуктів», «Про державний
контроль
за
дотриманням
законодавства про харчові
продукти,
корми,
побічні
продукти
тваринного
походження,
здоров’я
та
благополуччя
тварин»,
Щорічний план державного
контролю Державної служби
України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту
споживачів
у
сферах
безпечності
та
окремих
показників якості харчових
продуктів,
ветеринарної
медицини
на
2022
рік,
затверджений наказом від
30.11.2021 №767, Доручення
Прем’єр-міністра України від
01.10.2020 №40286/1/1-20

згідно
із
щорічним
планом
та
позапланово, з
підстав,
визначених
законодавство
м

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини
Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Забезпечення
дітей
безпечними та
якісними
харчовими
продуктами .
Запобігання
виникненню
гострих
кишкових
інфекцій
та
харчових
отруєнь серед
дітей

3

Проведення аудитів постійно діючих
процедур, заснованих на принципах
НАССР в дошкільних та шкільних
навчальних закладах, у тому числі шляхом
державного контролю щодо
постачальників харчових продуктів та/або
операторів ринку, які надають послуги з
організації харчування

Закони України «Про основні
принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових
продуктів», «Про державний
контроль
за
дотриманням
законодавства про харчові
продукти,
корми,
побічні
продукти
тваринного

згідно з планом
та позапланово
з
підстав,
визначених
законодавство
м

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Забезпечення
дітей
безпечними
харчовими
продуктами, що
постачаються в
дошкільні
та
загальноосвітні
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1

2

походження,
здоров’я
та
благополуччя тварин», наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України від
01.10.2012 № 590, Щорічний
план державного контролю
Державної служби України з
питань безпечності харчових
продуктів
та
захисту
споживачів
у
сферах
безпечності
та
окремих
показників якості харчових
продуктів,
ветеринарної
медицини
на
2022
рік,
затверджений наказом від
26.11.2020 №775, Доручення
Прем’єр-міністра України від
01.10.2020 №40286/1/1-20
Посилення державного нагляду (контролю) за продукцією (товарами, роботами, послугами)
Проведення планових і позапланових Закони України «Про основні протягом року Управління
заходів державного нагляду (контролю) засади державного нагляду
захисту
щодо суб’єктів господарювання, з метою (контролю)
у
сфері
споживачів
виявлення та запобігання порушенням господарської
діяльності»,
вимог законодавства в сфері захисту прав «Про захист прав споживачів»
споживачів та забезпечення належної
якості продукції, робіт та послуг

навчальні
заклади.
Запобігання
виникненням
гострих
кишкових
інфекцій
та
харчових
отруєнь серед
дітей

Здійснення планових і позапланових
перевірок характеристик продукції, з
метою забезпечення контролю за обігом на
ринку товарів продукції, безпечної для
життя
і
здоров'я
споживачів,
навколишнього природного середовища

Забезпечення
споживачів
безпечною
нехарчовою
продукцією

Закони
України
«Про протягом року
державний ринковий нагляд і
контроль
нехарчової
продукції», «Про загальну
безпечність
нехарчової
продукції»;
постанова КМУ від 28.12.2016
№1069 «Про затвердження
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Управління
захисту
споживачів

Забезпечення
споживачів
продукцією,
роботами
та
послугами
належної якості

переліку видів продукції, щодо
яких
органи
державного
ринкового нагляду здійснюють
державний ринковий нагляд»
3

Здійснення відбору зразків нехарчової
продукції для проведення відповідних
лабораторних досліджень/випробувань, з
метою виявлення та заборони реалізації
небезпечної та фальсифікованої продукції

Закони
України
«Про протягом року
державний ринковий нагляд і
контроль
нехарчової
продукції», «Про загальну
безпечність
нехарчової
продукції»;
постанова КМУ від 28.12.2016
№1069 «Про затвердження
переліку видів продукції, щодо
яких
органи
державного
ринкового нагляду здійснюють
державний ринковий нагляд»

Управління
захисту
споживачів

Більш
ефективні
показники
виявлення
продукції, яка
не відповідає
вимогам
технічних
регламентів

4

Здійснення
позапланових
заходів
державного нагляду (контролю) з питань
дотримання вимог законодавства у сфері
торгівлі пестицидами та агрохімікатами

Закони України «Про основні протягом року
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської
діяльності»,
«Про захист прав споживачів»,
Доручення Прем’єр-міністра
України
від
08.06.2021
№12313/40/1-21

Управління
захисту
споживачів

Недопущення
на ринок м.
Києва
пестицидів та
агрохімікатів,
які
не
відповідають
вимогам
нормативноправових актів

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Виконання
Плану
протиепізоотич
них заходів по
профілактиці
основних

1

Забезпечення стабільної епізоотичної ситуації
Організація заходів щодо виконання
Закон
України
«Про згідно з планом
Плану протиепізоотичних заходів по
ветеринарну
медицину»;
профілактиці основних заразних хвороб
постанова КМУ від 15.08.1992
тварин по м. Києву на 2022 рік, зокрема
№478
«Про
перелік
контроль за проведенням планових
протиепізоотичних,
діагностичних досліджень,
лікувальних,
лабораторно-
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профілактичних щеплень, лікувальнопрофілактичних заходів

діагностичних, радіологічних
та
інших
ветеринарносанітарних
заходів,
що
проводяться
органами
державної
ветеринарної
медицини
за
рахунок
відповідних бюджетних та
інших коштів»

2

Вжиття
заходів
щодо
своєчасного
встановлення карантину (карантинних
обмежень), у разі виявлення заразних
хвороб тварин, контроль за виконанням
карантинних та інших ветеринарногосанітарних вимог

Розділ VІІ Закону України протягом року
«Про ветеринарну медицину»,
Інструкція по боротьбі з
хворобами тварин

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Своєчасне
проведення
заходів,
спрямованих на
боротьбу з
хворобами
тварин (100%)

3

Ініціювання, у разі наявності підстав,
проведення засідань Державної
надзвичайної протиепізоотичної комісії
при Київській міській державній
адміністрації з питань профілактики та
ліквідації карантинних інфекційних
захворювань тварин на території міста та
інших питань

Розділ VІІ Закону України
«Про ветеринарну медицину»,
постанова КМУ від 21.11.2007
№1350 «Про затвердження
Положення про Державну
надзвичайну протиепізоотичну
комісію при Кабінеті Міністрів
України та типових положень
про
місцеві
державні
надзвичайні протиепізоотичні
комісії»

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Своєчасне
проведення
засідань
Державної
надзвичайної
протиепізоотич
ної комісії при
КМДА, з метою
недопущення
поширенню
інфекційних
захворювань
тварин

№
з/п

Найменування завдання (заходу)

Підстава для виконання
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заразних
хвороб тварин
по м. Києву на
2022 (80%)

при
ускладненні
епізоотичної
ситуації

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

Очікувальні
результати
виконання
заходів

1
1.1

1.2

головний
виконавець,
співвиконавець
(назва
самостійного
структурного
підрозділу)
2
3
4
5
1. Заходи з реалізації державної політики у галузі ветеринарної медицини, ідентифікації та реєстрації тварин
Організація та здійснення планових Закони
України
«Про
згідно з
Управління
заходів
державного
контролю
за державний
контроль
за
планом
безпечності
дотриманням законодавства про корми, дотриманням
законодавства
харчових
побічні продукти тваринного походження, про харчові продукти, корми,
продуктів та
здоров’я
та
благополуччя
тварин, побічні продукти тваринного
ветеринарної
відповідно
до
Щорічного
плану походження,
здоров’я
та
медицини
державного
контролю благополуччя тварин», «Про
Держпродспоживслужби
у
сферах ветеринарну медицину»
безпечності та окремих показників якості
харчових
продуктів,
ветеринарної
медицини,
затвердженого
наказом
Держпродспоживслужби від 30.11.2021 №
767
Контроль
за
умовами
зберігання
раціональним
використанням
біопрепаратів, отриманих за кошти
державного бюджету

Постанова КМУ від 23.04.2008
№413 «Про затвердження
Порядку використання коштів,
у державному бюджеті для
здійснення протиепізоотичних
заходів, та переліку послуг
спеціалістів
ветеринарної
медицини,
які
провадять
ветеринарну
практику,
за
здійснення обов'язкових або
необхідних протиепізоотичних
заходів та розмірів їх оплати»
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протягом року

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

6
Забезпечення
своєчасного
проведення
планових
заходів
державного
контролю

Забезпечення
контролю за
умовами
зберігання
раціональним
використанням
біопрепаратів,
отриманих за
кошти
державного
бюджету

1.3

Вжиття
заходів
щодо
своєчасного Закон
України
«Про
внесення даних щодо ідентифікації та ідентифікацію та реєстрацію
реєстрації тварин
тварин»

протягом року

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Проведення
ідентифікації та
реєстрації
тварин

1.4

Контроль за проведенням ветеринарно – наказ Держпродспоживслужби
санітарних заходів під час виставки
«АГРО-2022» (обстеження території,
приміщень, загонів для тварин тощо)

ІІ квартал

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Забезпечення
контролю за
проведенням
ветеринарносанітарних
заходів

1.5

Підготовка
проєкту
Плану
протиепізоотичних заходів з профілактики
основних інфекційних і паразитарних
хвороб тварин в м. Києві на 2023 рік

IV квартал

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Забезпечення
своєчасної
підготовки
проекту Плану
протиепізоотич
них заходів з
профілактики
основних
інфекційних і
паразитарних
хвороб тварин в
м. Києві на
2023 рік

Постанова КМУ від 15.08.1992
№478
«Про
перелік
протиепізоотичних,
лікувальних,
лабораторнодіагностичних, радіологічних
та
інших
ветеринарносанітарних
заходів,
що
проводяться
органами
державної
ветеринарної
медицини
за
рахунок
відповідних бюджетних та
інших коштів»

2. Заходи з реалізації державної політики у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів
2.1

Здійснення планових заходів державного
контролю за дотриманням законодавства
про харчові продукти, відповідно до
Щорічного плану державного контролю
Держпродспоживслужби
у
сферах
безпечності та окремих показників якості

Закон України «Про державний
контроль
за
дотриманням
законодавства про харчові
продукти,
корми,
побічні
продукти
тваринного

14

у визначені
терміни

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Забезпечення
виконання
Щорічного
плану
державного
контролю

харчових
продуктів,
ветеринарної походження,
здоров’я
медицини,
затвердженого
наказом благополуччя тварин»
Держпродспоживслужби від 30.11.2021 №
767

та

Держпродспож
ивслужби у
сферах
безпечності та
окремих
показників
якості харчових
продуктів,
ветеринарної
медицини в м.
Києві
Здійснення
позапланових
заходів
державного
контролю
виключно з
підстав,
визначених
законодавством

2.2

Здійснення
позапланових
заходів
державного контролю щодо суб’єктів
господарювання з підстав, визначених
законодавством

Закони
України
«Про
державний
контроль
за
дотриманням
законодавства
про харчові продукти, корми,
побічні продукти тваринного
походження,
здоров’я
та
благополуччя тварин», «Про
основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»

протягом року

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

2.3

Забезпечення своєчасного проведення
заходів державного контролю при
отриманні невідповідних
результатів
лабораторних досліджень (випробувань)

Закон України «Про державний
контроль
за
дотриманням
законодавства про харчові
продукти,
корми,
побічні
продукти
тваринного
походження,
здоров’я
та
благополуччя тварин»

протягом року

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Забезпечення
своєчасного
проведення
коригувальних
заходів

2.4

Вжиття, у межах наданих повноважень,
заходів щодо усунення порушень вимог
законодавства про харчові продукти та
корми,
ветеринарну
медицину
та

Закони
України
«Про
державний
контроль
за
дотриманням
законодавства
про харчові продукти, корми,
побічні продукти тваринного

у разі
виявлення
порушень, у
визначені
терміни

Управління
безпечності
харчових
продуктів та

Забезпечення
вжиття заходів
реагування у
всіх випадках
порушень
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притягнення до відповідальності осіб, походження,
здоров’я
та
винних у допущенні таких порушень
благополуччя тварин», «Про
основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»

ветеринарної
медицини

операторами
ринку вимог
законодавства

2.5

Проведення
позапланових
заходів
державного контролю (інспектувань) щодо
операторів ринку харчових продуктів, при
реєстрації гострих кишкових інфекційних
захворювань, харчових отруєнь тощо,
пов’язаних із вживанням харчових
продуктів, та вжиття заходів реагування,
відповідно до законодавства

Закони
України
«Про
при
державний
контроль
за надходженні
дотриманням
законодавства
повідомлень
про харчові продукти, корми, про реєстрацію
побічні продукти тваринного
спалахів
походження,
здоров’я
та
(випадків)
благополуччя тварин», «Про
захворювань
основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини,
Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Встановлення
причин та умов
виникнення
гострих
кишкових
інфекційних
захворювань,
харчових
отруєнь тощо, з
метою
недопущення їх
поширення

2.6

Здійснення відбору зразків продукції,
згідно
з
договорами
проведення
лабораторних досліджень (випробувань)
об’єктів санітарних заходів під час
здійснення
державного
контролю,
контроль за ефективним використанням
коштів

Закон України «Про державний
контроль
за
дотриманням
законодавства про харчові
продукти,
корми,
побічні
продукти
тваринного
походження,
здоров’я
та
благополуччя тварин», наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України від
11.10.2018 № 490

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Проведення
лабораторних
досліджень
об’єктів
санітарних
заходів за
показниками
безпечності та
окремими
показниками
якості.
Щомісячний
аналіз
використання
коштів
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протягом року

2.7

Залучення
до
здійснення
заходів
державного
контролю
незалежних
експертів і спеціалізовані організації для
підготовки висновків з питань, що
належать до їх компетенції, у тому числі,
фахівців Державного науково-дослідного
інституту з лабораторної діагностики
ветеринарно-санітарної експертизи та
інших установ

2.8

2.9

Закон України «Про державний за необхідності
контроль
за
дотриманням
законодавства про харчові
продукти,
корми,
побічні
продукти
тваринного
походження,
здоров’я
та
благополуччя тварин»;
п.п.11 п.6 Положення про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затвердженого наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Співпраця з
незалежними
експертами та
спеціалізовани
ми
організаціями, з
метою
підготовки
висновків з
питань, що
належать до їх
компетенції

Надання адміністративних послуг та Закони
України
«Про протягом року
ведення реєстрів, відповідно до вимог адміністративні
послуги»,
законодавства
«Про ветеринарну медицину»,
«Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів», «Про
безпечність та гігієну кормів»;
розпорядження
КМУ
від
16.05.2014 №523-р «Деякі
питання
надання
адміністративних
послуг
органів виконавчої влади через
центри
надання
адміністративних послуг», у
редакції розпорядження КМУ
від 18.08.2021 №969-р.

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Своєчасне
надання
адміністративн
их послуг та
внесення
інформації до
відповідних
реєстрів

Проведення категоризації підконтрольних
потужностей, відповідно до Порядку
визначення періодичності здійснення
планових заходів державного контролю

Управління
безпечності
харчових
продуктів та

Своєчасне
проведення
категоризації
підконтрольних

Постанова КМУ від 31.10.2018
№896
«Деякі
питання
здійснення планових заходів
державного
контролю
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у визначені
терміни

відповідності діяльності операторів ринку
(потужностей) вимогам законодавства про
харчові продукти, корми, здоров'я та
благополуччя тварин, які здійснюються
Державною службою з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів,
та критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від її провадження

Державною службою з питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів»

2.10

Підготовка пропозицій до щорічного Закон України «Про державний жовтень
плану
державного
контролю контроль
за
дотриманням листопад
Держпродспоживслужби на 2023 рік
законодавства про харчові
продукти,
корми,
побічні
продукти
тваринного
походження,
здоров’я
та
благополуччя тварин»

2.11

Забезпечення своєчасного проведення Методичні рекомендації щодо
розслідувань
повідомлень
Системи послідовних дій у випадку
швидкого реагування по харчових отримання
інформаційного
продуктах та кормах (RASFF)
повідомлення
швидкого
повідомлення про харчові
продукти та корми (системи
RASFF), затверджені Головою
Держпродспоживслужби

2.12

Проведення перевірок роботи офіційних Закон України «Про державний протягом року
ветеринарних
лікарів
Об’єднання контроль
за
дотриманням та у разі
ветеринарної медицини в м. Києві, законодавства про харчові необхідності
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при
надходженні
повідомлень
системи
RASFF

ветеринарної
медицини

потужностей, з
метою
визначення їх
впливу на
безпечність
об’єктів
санітарних
заходів

- Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Своєчасна
підготовка
Щорічного
плану
державного
контролю
Держпродспож
ивслужби на
2023 рік

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Оперативне
опрацювання
повідомлень,
що надходять з
системи
RASSF, з
метою
недопущення
на споживчий
ринок
небезпечної
продукції

Управління
безпечності
харчових

Забезпечення
належного
контролю за

уповноважених на здійснення окремих продукти,
корми,
побічні
заходів державного контролю
продукти
тваринного
походження,
здоров’я
та
благополуччя тварин»

продуктів та
ветеринарної
медицини

дотриманням
вимог
законодавства
про харчові
продукти на
потужностях
операторів
ринку

2.13

Підготовка інформацій за результатами Закони України «Про доступ
діяльності
Управління
безпечності до публічної інформації», «Про
харчових продуктів та ветеринарної інформацію»
медицини, для висвітлення на офіційному
ВЕБ-сайті Головного управління

щотижнево
(щомісячно)

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Інформування
громадськості
про результати
діяльності
Головного
управління, за
відповідним
напрямком
роботи

2.14

Взаємодія із засобами масової інформації Закони України «Про доступ до
щодо висвітлення діяльності Головного публічної інформації», «Про
управління в сферах безпечності та інформацію»
окремих показників якості харчових
продуктів, здоров’я тварин та інших
питань, у межах наданих повноважень

протягом року

Управління
безпечності
харчових
продуктів та
ветеринарної
медицини

Інформування
широких верств
населення про
результати
діяльності
Головного
управління,
формування
позитивного
іміджу
Держпродспож
ивслужби

3. Заходи зі здійснення радіаційного контролю за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської
продукції і продуктів харчування
3.1
Здійснення відбору зразків продукції та Закон України «Про державний протягом року Управління
проведення лабораторних досліджень контроль
за
дотриманням
безпечності
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Забезпечення
безпечності

(випробувань) об’єктів санітарних заходів законодавства про харчові
харчових
на ринках міста та в місцях проведення продукти,
корми,
побічні
продуктів та
ярмарок
продукти
тваринного
ветеринарної
походження,
здоров’я
та
медицини
благополуччя тварин»
4. Заходи з реалізації державної політики у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх
шкідливого впливу на здоров’я населення
4.1
Здійснення планових заходів державного Закони України «Про основні у
визначені Управління
нагляду (контролю) за дотриманням засади державного нагляду терміни
захисту
антитютюнового
законодавства, (контролю)
у
сфері
споживачів
відповідно до Річного плану здійснення господарської
діяльності»,
заходів державного нагляду (контролю) «Про
заходи
щодо
Держпродспоживслужби на 2022 рік, попередження та зменшення
затвердженого наказом від 26.11.2021 вживання тютюнових виробів
№764
та їх шкідливого впливу на
здоров’я населення»

продуктів
харчування

Попередження
та зменшення
вживання
тютюнових
виробів та їх
шкідливого
впливу
на
здоров’я
населення

4.2

Здійснення
позапланових
заходів
державного нагляду (контролю) за
дотриманням
законодавства
щодо
попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу
на здоров’я населення

Закони України «Про основні протягом року
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської
діяльності»,
«Про
заходи
щодо
попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів
та їх шкідливого впливу на
здоров’я населення»

Управління
захисту
споживачів

Контроль
за
дотриманням
законодавства
щодо
попередження
та зменшення
вживання
тютюнових
виробів і їх
шкідливого
впливу
на
здоров’я
населення

4.3

Участь у семінарах, нарадах щодо
обговорення проблемних питань у сфері
попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів та їх шкідливого

Положення про Головне
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом

Управління
захисту
споживачів

Напрацювання
шляхів
вирішення
проблемних
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протягом року

впливу на здоров’я населення та шляхів їх Держпродспоживслужби від
вирішення
24.02.2020 №154

4.4

Підготовка
пропозицій
до
плану
здійснення заходів державного нагляду
(контролю) Держпродспоживслужби на
2023 рік

Закон України «Про основні до 15.10.2022
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності»

питань у сфері
попередження
та зменшення
вживання
тютюнових
виробів
Управління
захисту
споживачів

Своєчасна
підготовка
плану
здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
Держпродспож
ивслужби
на
2023 рік

5. Заходи з реалізації державної політики у сфері метрологічного нагляду
5.1

Здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) у сфері метрології та
метрологічної діяльності, відповідно до
Річного
плану
здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
Держпродспоживслужби на 2022 рік,
затвердженого наказом від 26.11.2021
№764

Закони України «Про основні у
визначені Управління
засади державного нагляду терміни
захисту
(контролю)
у
сфері
споживачів
господарської
діяльності»,
«Про
метрологію
та
метрологічну діяльність»

Контроль
за
дотриманням
законодавства
про метрологію
та метрологічну
діяльність

5.2

Здійснення
позапланових
перевірок
суб’єктів
господарювання
щодо
додержання ними метрологічних вимог, з
підстав, визначених законодавством

Закони України «Про основні протягом року
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської
діяльності»,
«Про
метрологію
та
метрологічну діяльність»

Контроль
за
дотриманням
законодавства
про метрологію
та метрологічну
діяльність
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Управління
захисту
споживачів

5.3

Підготовка
пропозицій
до
плану
здійснення заходів державного нагляду
(контролю) Держпродспоживслужби на
2023 рік

Закон України «Про основні до 15.10.2022
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності»

Управління
захисту
споживачів

Своєчасна
підготовка
плану
здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
Держпродспож
ивслужби
на
2023 рік

Управління
захисту
споживачів

Запобігання
розповсюдженн
ю
продукції,
яка
не
відповідає
вимогам
технічних
регламентів,
та/або
є
небезпечною

6. Заходи з реалізації державної політики у сфері ринкового нагляду
6.1

Здійснення
планових
перевірок
характеристик
продукції,
у
межах
відповідальності Держпродспоживслужби,
відповідно до Секторального плану
державного ринкового нагляду на 2022 рік,
затвердженого 26.11.2021р.

Закони
України
«Про протягом року
державний ринковий нагляд і
контроль
нехарчової
продукції», «Про загальну
безпечність
нехарчової
продукції»;
постанова КМУ від 28.12.2016
№1069 «Про затвердження
переліку видів продукції, щодо
яких
органи
державного
ринкового нагляду здійснюють
державний ринковий нагляд»
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6.2

Здійснення
позапланових
характеристик продукції

перевірок Закони
України
«Про протягом року
державний ринковий нагляд і
контроль
нехарчової
продукції», «Про загальну
безпечність
нехарчової
продукції», постанова КМУ від
26.12.2011
№1397
«Про
затвердження
Порядку
функціонування національної
інформаційної
системи
державного ринкового нагляду,
внесення до неї відомостей і
подання повідомлень»

6.3

Підготовка
та
подання
до
Держпродспоживслужби
звітів
щодо
результатів
здійснення
державного
ринкового нагляду

6.4

Надання до Держпродспоживслужби Закон України «Про державний 15.09.2022
пропозицій до Секторального плану ринковий нагляд і контроль
державного ринкового нагляду на 2023 рік нехарчової продукції»,
Постанова КМУ від 26.12.2011
№ 1410 «Порядок розроблення
та перегляду секторальних
планів ринкового нагляду»,
Методика щодо порядку
планування та звітування про
результати державного
ринкового нагляду,
затверджена наказом

Методика
щодо
порядку
планування та звітування про
результати
державного
ринкового
нагляду,
затверджена
наказом
Держпродспоживслужби
від
21.08.2017 №731 (зі змінами)
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Управління
захисту
споживачів

Запобігання
розповсюдженн
ю
продукції,
яка
не
відповідає
вимогам
технічних
регламентів,
та/або
є
небезпечною

до 3-го числа Управління
місяця,
захисту
наступного за споживачів
звітним
кварталом

Своєчасне
подання
до
Держпродспож
ивслужби про
результати
державного
ринкового
нагляду

Управління
захисту
споживачів

Своєчасна
підготовка
Секторального
плану державного ринкового
нагляду на 2023
рік

Держпродспоживслужби від
21.08.2017 №731 ( зі змінами)
6.5

Підготовка технічного завдання на Положення
про
Головне лютий
проведення лабораторних випробувань управління
березень
зразків продукції на 2022 рік
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

- Управління
захисту
споживачів

Організація
проведення
лабораторних
випробувань, з
метою
виявлення
небезпечної
нехарчової
продукції
та
недопущення її
розповсюдженн
я
на
споживчому
ринку

6.6

Забезпечення виконання договорів та Закон України «Про публічні протягом року
ефективне використання коштів за закупівлі»
напрямком
проведення
незалежної
експертизи
(випробувань)
у
ході
здійснення державного ринкового нагляду

Управління
захисту
споживачів

Проведення
щомісячного
аналізу
виконання
договорів
та
використання
коштів
на
проведення
незалежної
експертизи
(випробувань)

6.7

Підготовка інформацій про результати
діяльності Управління захисту споживачів,
зокрема, щодо здійснення державного
ринкового нагляду, для висвітлення на

Управління
захисту
споживачів

Інформування
громадськості
про результати
діяльності
Головного

Положення
про
Головне щотижнево
управління
(щомісячно)
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
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офіційному
управління

6.8

ВЕБ-сайті

Головного Держпродспоживслужби
24.02.2020 №154

Надання
консультацій
суб’єктам
господарювання з питань здійснення
державного ринкового нагляду, відповідно
до компетенції Держпродспоживслужби

від

Постанова КМУ від 12.02.2020 протягом року
№75
«Про
затвердження
Порядку надання органами
державного ринкового нагляду
безоплатної консультаційної
підтримки
суб’єктам
господарювання
з
питань
здійснення
державного
ринкового нагляду»

управління, за
відповідним
напрямком
роботи
Управління
захисту
споживачів

Підвищення
обізнаності
суб’єктів
господарюванн
я
з
питань
здійснення
державного
ринкового
нагляду

7. Заходи з державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері
7.1

Організація та здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) за
дотриманням вимог законодавства у сфері
захисту прав споживачів, відповідно до
Річного
плану
здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
Держпродспоживслужби на 2022 рік,
затвердженого наказом від 26.11.2021
№764

Закони України «Про основні протягом року, Управління
засади державного нагляду у
визначені захисту
(контролю)
у
сфері терміни
споживачів
господарської
діяльності»,
«Про захист прав споживачів»,
«Про туризм»

Контроль
за
дотриманням
суб’єктами
господарюванн
я законодавства
про захист прав
споживачів

7.2

Організація та здійснення позапланових
заходів державного нагляду (контролю)
суб’єктів господарювання з підстав,
визначених законодавством

Закони України «Про основні протягом року
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської
діяльності»,
«Про захист прав споживачів»,
«Про туризм»

Контроль
за
дотриманням
суб’єктами
господарюванн
я законодавства
про захист прав
споживачів
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Управління
захисту
споживачів

7.3

Здійснення контролю за дотриманням Закон України «Про рекламу»
законодавства про рекламу в частині
захисту прав споживачів реклами

7.4

Управління
захисту
споживачів

Контроль
за
дотриманням
суб’єктами
господарюванн
я законодавства
про рекламу

Підготовка річного звіту про результати Методика
щодо
порядку до 05.01.2022
державного нагляду (контролю) за 2021 рік звітування про результати
та подання до Держпродспоживслужби
державного
нагляду
(контролю),
затверджена
наказом
Держпродспоживслужби
від
19.06.2017 № 441

Управління
захисту
споживачів

Своєчасне
подання
до
Держпродспож
ивслужби звіту
про результати
державного
нагляду
(контролю) за
2021 рік

7.5

Підготовка
звітів
про
результати
державного нагляду (контролю) за
дотриманням вимог законодавства про
захист прав споживачів та про рекламу за
2022 рік

Методика
щодо
порядку щоквартально
звітування про результати
державного
нагляду
(контролю),
затверджена
наказом
Держпродспоживслужби
від
19.06.2017 № 441

Управління
захисту
споживачів

Своєчасне
подання
до
Держпродспож
ивслужби
щоквартальних
звітів
про
результати
державного
нагляду
(контролю)

7.6

Підготовка
пропозицій
до
плану
здійснення заходів державного нагляду
(контролю) за додержанням законодавства
про захист прав споживачів на 2023 рік

Закон України «Про основні до 15.10.2022
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності»

Управління
захисту
споживачів

Своєчасна
підготовка
плану
здійснення
заходів
державного
нагляду
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протягом року

(контролю)
Держпродспож
ивслужби
на
2023 рік
7.7

Розгляд звернень фізичних осіб про
порушення суб’єктами господарювання,
що спричинили шкоду їхнім правам,
законним інтересам, у тому числі
суб’єктами з надання туристичних послуг,
вимог законодавства про захист прав
споживачів

Закони
України
«Про протягом року
звернення громадян»;
«Про захист прав споживачів»;
«Про туризм»

Управління
захисту
споживачів

Своєчасний
неупереджений
розгляд
звернень фізичних осіб про
порушення
суб’єктами
господарюванн
я
вимог
законодавства
про захист прав
споживачів

7.8

Взаємодія з громадськими організаціями в Закон України «Про рекламу»
частині проведення незалежної експертизи
реклами

протягом року

Управління
захисту
споживачів

Забезпечення
проведення
незалежної
експертизи
реклами

7.9

Участь у семінарах, конференціях,
нарадах, із залученням представників
місцевих органів виконавчої влади, ЗМІ, з
метою:
сприяння
органам
місцевого
самоврядування у здійсненні ними
повноважень
щодо
захисту
прав
споживачів;
- сприяння створенню необхідних умов для
навчання та набуття населенням правових
знань у сфері захисту прав споживачів;

Положення
про
Головне протягом року
Управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 № 154

Управління
захисту
споживачів

Підвищення
обізнаності
широких верств
населення,
громадськості з
питань вимог
законодавства
про захист прав
споживачів
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організації
надання
споживачам
консультацій з питань захисту їх прав
7.10

Проведення нарад, семінарів, засідань за
круглим столом, за участю представників
громадських
об’єднань
споживачів,
суб’єктів господарювання, з метою
обговорення вимог законодавства у сфері
захисту прав споживачів, проблемних
питань у цій сфері та шляхів їх вирішення

Положення
про
Головне протягом року
Управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 № 154

Управління
захисту
споживачів

Підвищення
обізнаності
суб’єктів
господарюванн
я щодо вимог
законодавства
про захист прав
споживачів,
обговорення
проблемних
питань
та
шляхів
їх
вирішення

7.11

Підготовка інформаційних та аналітичних
матеріалів про результати діяльності
Управління захисту споживачів, з метою
висвітлення на офіційному ВЕБ-сайті
Головного управління та в соціальних
мережах

Положення
про
Головне протягом року
Управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 № 154

Управління
захисту
споживачів

Інформування
широких верств
населення про
результати
діяльності
Головного
управління,
формування
позитивного
іміджу
Держпродспож
ивслужби

8.1

8. Заходи з реалізації державної політики у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та
застосування державних регульованих цін
Організація та здійснення планових
Закони України «Про основні
у визначені
Відділ контролю
заходів державного контролю за
засади державного нагляду
терміни
за
дотриманням вимог законодавства,
(контролю) у сфері
регульованими
відповідно до Річного плану здійснення
цінами
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Контроль за
дотриманням
суб’єктами
господарюванн

заходів державного нагляду (контролю)
Держпродспоживслужби на 2022 рік,
затвердженого наказом від 26.11.2021
№764

господарської діяльності»,
«Про ціни та ціноутворення»

8.2

Організація та здійснення позапланових
заходів державного контролю щодо
суб’єктів господарювання, з підстав,
визначених законодавством

Закони України «Про основні
засади державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської діяльності»,
«Про ціни та ціноутворення»

8.3

Проведення моніторингу застосування
державних регульованих цін на лікарські
засоби у рамках урядової програми
“Доступні ліки”

8.4

Підготовка та надання місцевим органам
виконавчої влади пропозицій щодо
удосконалення державного регулювання
цін і тарифів на ринках товарів та послуг,
відповідно до вимог законодавства

я вимог
законодавства
щодо
формування,
встановлення
та застосування
цін
Відділ контролю
за
регульованими
цінами

Контроль
за
дотриманням
суб’єктами
господарюванн
я
вимог
законодавства
щодо
формування,
встановлення та
застосування
цін

Положення
про
Головне щомісячно
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 № 154

Відділ контролю
за
регульованими
цінами

Забезпечення
систематичного
спостереження
у
сфері
ціноутворення

Положення
про
Головне протягом року
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 № 154

Відділ контролю
за
регульованими
цінами

Удосконалення
державного
регулювання
цін і тарифів на
ринках товарів
та послуг
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протягом року

8.5

Забезпечення взаємодії з органами
місцевого самоврядування з питань
здійснення ними повноважень щодо
встановлення (затвердження) цін і тарифів

Положення
про
Головне протягом року
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 № 154

Відділ контролю
за
регульованими
цінами

Контроль
за
дотриманням
органами
місцевого
самоврядуванн
я
вимог
законодавства
щодо
встановлення
(затвердження)
цін і тарифів

8.6

Підготовка пропозицій до проєкту плану
здійснення заходів державного нагляду
(контролю) за дотриманням вимог щодо
формування, встановлення та
застосування державних регульованих цін
на 2023 рік

Закон України «Про основні
засади державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської діяльності»

до 15.10.2022

Відділ контролю
за
регульованими
цінами

Своєчасна
підготовка
плану
здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
Держпродспож
ивслужби
на
2023 рік

8.7

Проведення аналізу результатів
здійснення заходів державного нагляду
(контролю) у сфері ціноутворення для
висвітлення на офіційному ВЕБ-сайті
Головного управління
Держпродспоживслужби в м. Києві

Положення про Головне
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби від
24.02.2020 №154

щомісячно

Відділ контролю
за
регульованими
цінами

Інформування
широких верств
населення та
громадськості
про результати
діяльності
Головного
управління, за
відповідним
напрямком
роботи
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9.1

9. Заходи з реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення
Організація та здійснення планових Закони України «Про основні
у визначені
Управління
Здійснення
заходів державного нагляду (контролю) за засади державного нагляду
терміни
державного
планових
дотриманням
вимог
санітарного (контролю)
у
сфері
нагляду
за заходів
законодавства, відповідно до Річного господарської
діяльності»,
дотриманням
державного
плану здійснення заходів державного «Про забезпечення санітарного
санітарного
нагляду
нагляду
(контролю) та епідемічного благополуччя
законодавства
(контролю) за
Держпродспоживслужби на 2022 рік, населення»,
«Про
захист
дотриманням
затвердженого наказом від 26.11.2021 населення від інфекційних
вимог
№764
хвороб»
санітарного
законодавства
(80%);
встановлення
ступеня ризику
від діяльності
суб’єктів
господарювання

9.2

Організація та здійснення позапланових
заходів державного контролю щодо
суб’єктів господарювання, з підстав,
визначених законодавством

Закони України «Про основні
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської
діяльності»,
«Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя
населення»,
«Про
захист
населення від інфекційних
хвороб»

протягом року

Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Дотримання
суб’єктами
господарюванн
я вимог
санітарного
законодавства

9.3

Здійснення
державного
нагляду
(контролю) за діяльністю дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку (незалежно
від форм власності та підпорядкування),
зокрема за створенням в них безпечних

Закони України «Про основні
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської
діяльності»,
«Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя
населення»,
«Про
захист

травеньчервень

Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Забезпечення
безпечних умов
перебування
дітей в дитячих
закладах
оздоровлення
та відпочинку
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умов перебування та станом підготовки до населення
сезону оздоровлення та відпочинку
хвороб»

від

інфекційних

9.4

Здійснення контролю за дотриманням
вимог санітарного законодавства при
підготовці місць масового відпочинку
населення (пляжів, рекреаційних зон тощо)
до початку оздоровчого сезону та під час
його проведення

Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 № 154

9.5

Здійснення
державного
нагляду
(контролю) за дотриманням вимог
санітарного законодавства в закладах
освіти, у ході підготовки до нового 20222023 навчального року

9.6

Проведення моніторингу, збору інформації
щодо
додержання
суб’єктами
господарювання
вимог
санітарного
законодавства, у тому числі спільно з
відповідними структурними підрозділами
Головного управління, Департаментами,
Управліннями
(відділами)
Київської
міської та районних в місті Києві
державних адміністрацій

Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Забезпечення
дотримання
вимог
санітарного
законодавства
при організації
відпочинку
населення

Положення
про
Головне серпень
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 № 154

Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Забезпечення в
закладах освіти
умов, що
відповідають
вимогам
санітарних
норм, з метою
збереження і
зміцнення
здоров'я дітей

Положення
про
Головне протягом року
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 № 154

Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Підготовка
аналітичних
матеріалів
щодо
додержання
суб’єктами
господарюванн
я вимог
санітарного
законодавства
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травень вересень

9.7

Надання адміністративних послуг та
проведення
дозвільно-погоджувальних
процедур
(щодо
можливості
/неможливості видачі дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами), у
терміни, визначені законодавством

Закон
України
«Про протягом року
адміністративні послуги»;
розпорядження
КМУ
від
16.05.2014 №523-р «Деякі
питання
надання
адміністративних
послуг
органів виконавчої влади через
центри
надання
адміністративних послуг», у
редакції розпорядження КМУ
від 18.08.2021 №969-р.

Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Своєчасне та
якісне надання
адміністративн
их послуг

9.8

Забезпечення
виконання
плану
лабораторних
та
інструментальних
досліджень, випробувань, експертизи під
час здійснення державного нагляду
(контролю)
у
сфері
санітарного
законодавства
для
забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя
населення

Закон України «Про основні протягом року
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської
діяльності»;
Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 № 154

Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Виконання
плану
лабораторних
та
інструментальн
их досліджень,
випробувань
(експертизи) на
2022 рік (100%)

9.9

Підготовка звітів щодо стану додержання
суб’єктами
господарювання
вимог
санітарного законодавства, у тому числі,
результати контролю за факторами
середовища життєдіяльності людини, що
можуть мати шкідливий вплив на здоров’я
людини, проведення оцінки ризику та
встановлення ступеня створюваного ними
ризику

Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 № 154

Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Підготовка
аналітичних
довідок, з
метою
проведення
оцінки
створюваного
ризику.

9.10

Підготовка звітів про проведення
планових і позапланових перевірок

Положення
управління

Управління
державного

Своєчасне
надання до

про
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щоквартально
(відповідно до
доручень
ДПСС)

Головне щоквартально
(відповідно до

суб’єктів господарювання та результати
здійснення заходів державного нагляду
(контролю), інформацій про загальні
показники
контрольно-наглядової
діяльності
в
сфері
санітарного
законодавства

Держпродспоживслужби в м. доручень
Києві, затверджене наказом ДПСС)
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 № 154

нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Держпродспож
ивслужби звітів
про проведення
планових і
позапланових
перевірок

9.11

Підготовка
інформаційно-аналітичних
матеріалів про підсумки роботи закладів
оздоровлення та відпочинку, незалежно від
форм власності та підпорядкування; про
стан готовності навчальних закладів до
нового навчального року

Відповідно
до
доручень
Держпродспоживслужби

до 10.06.2022
до 15.09.2022

Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Аналіз
підсумків
роботи закладів
оздоровлення
та відпочинку
для дітей,
підготовка
пропозицій
щодо усунення
вимог
законодавства в
подальшому

9.12

Підготовка інформацій щодо надання
адміністративних
послуг,
видачі
документів дозвільного характеру та
погоджувальних процедур.

Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві,
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 № 154

щокварталь
но до 4
числа,
наступного
за
кварталом
місяця

Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Своєчасне та
якісне надання
адміністративн
их послуг у
порядку,
визначеному
законодавством

9.13

Підготовка інформацій щодо проблемних
питань у сфері поводження з пестицидами
та
агрохімікатами,
з
наступним
визначенням ступеню ризику для здоров’я
населення від господарської діяльності
суб’єктів господарювання

Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві,
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 № 154

до 01.05.2021
до 01.10.2021
(відповідно до
доручень
ДПСС)

Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Дотримання
вимог
санітарного
законодавства у
сфері
поводження з
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пестицидами та
агрохімікатами
9.14

10.1

10.2

Висвітлення
результатів
діяльності
Головного
управління
в
сфері
забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення в засобах масової
інформації, оприлюднення на офіційному
веб-сайті

Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві,
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 № 154

протягом року

10. Заходи з організації санітарно-епідеміологічних розслідувань
Участь
у
проведенні
санітарно- Закони України «Про захист протягом року
епідеміологічних
розслідувань, населення від інфекційних
спрямованих на виявлення причин та умов, хвороб», «Про забезпечення
що призводять до виявлення та поширення санітарного та епідемічного
інфекційних хвороб, у тому числі через благополуччя населення»;
харчові
продукти,
групових
та
Регламент
взаємодії
індивідуальних
харчових
отруєнь,
територіальних
органів
токсикоінфекцій
Держпродспоживслужби
та
Державних
установ
МОЗ
України, погоджений Головою
Держпродспоживслужби та в.о.
Міністра охорони здоров’я
України 08.12.2017р.
Інформування
Держпродспоживслужби
щодо реєстрації спалахів інфекційних
захворювань, харчових отруєнь тощо серед
населення (позачергові, проміжні та
заключні повідомлення про групові
захворювання та спалахи інфекційних
хвороб, харчові отруєння (ботулізм)

Положення
про
Головне протягом року
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві,
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154, доручення
Голови
Держпродспоживслужби від 28.02.2019 № 601-
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Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Проведення
санітарнопросвітницької
роботи серед
населення

Управління
Попередження
державного
виникненню та
нагляду
за розповсюдженн
дотриманням
ю інфекційних
санітарного
хвороб, у тому
законодавства
числі
через
харчові
продукти,
групових
та
індивідуальних
харчових
отруєнь,
токсикоінфекці
й
Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Попередження
виникнення та
подальшого
поширення
інфекційних
хвороб, у тому
числі через
харчові

продукти,
групових та
індивідуальних
харчових
отруєнь,
токсикоінфекці
й

10.1/6

10.3

Інформування Держпродспоживслужби,
місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, територіальних
підрозділів Національної поліції України
щодо вжитих заходів реагування, за
результатами проведення позапланових
заходів державного нагляду (контролю) та
санітарно-епідеміологічних розслідувань

Порядок надання інформації протягом року
про події та ситуації, що
становлять загрозу життю і
здоров’ю,
санітарному
та
епідемічному
благополуччю
населення,
затверджений
постановою
КМУ
від
21.08.2019 №818

10.4

У разі виникнення спалахів гострих
кишкових
інфекційних
захворювань,
харчових отруєнь, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь) у закладах освіти,
інформувати Департамент освіти і науки,
Департамент охорони здоров’я КМДА, ДУ
«Київський міський ЦКПХ МОЗ»,
зокрема, про вжиті заходи з метою їх
ліквідації

Регламент
взаємодії
територіальних
органів
Держпродспоживслужби
та
Державних
установ
МОЗ
України, погоджений Головою
Держпродспоживслужби та в.о.
Міністра охорони здоров’я
України 08.12.2017р.
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протягом року

Управління
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства

Попередження
виникнення та
подальшого
поширення
інфекційних
хвороб, у тому
числі через
харчові
продукти,
групових та
індивідуальних
харчових
отруєнь,
токсикоінфекці
й

Управління
Ліквідація
державного
наслідків
та
нагляду
за попередження
дотриманням
поширення
санітарного
спалахів
законодавства
гострих
кишкових
інфекційних
захворювань,
харчових
отруєнь,

масових
неінфекційних
захворювань
(отруєнь)
у
закладах освіти
10.5

Оприлюднення на офіційному сайті
Головного управління матеріалів щодо
результатів
проведення
заходів
державного контролю, санітарно епідеміологічних розслідувань, причини та
умови, що призвели до виникнення і
поширення інфекційних хвороб серед
населення та вжитих заходів реагування

Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

протягом
року

11.1

11. Реалізація бюджетної та фінансової політики
Організація процесу планування видатків Бюджетний кодекс України
протягом року
та доходів, складання та затвердження
відповідних документів

11.2

Організація
обліку

ведення

бухгалтерського Бюджетний кодекс України
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протягом року

Управління
Проведення
державного
санітарнонагляду
за просвітницької
дотриманням
роботи
серед
санітарного
населення
законодавства

Відділ
фінансового
забезпечення

Постійний
аналіз
та
коригування
обсягу видатків
відповідно до
потреб
Головного
управління та
підпорядковани
х
державних
установ

Відділ
фінансового
забезпечення

Своєчасне
оформлення
первинних
документів та
регістрів, аналіз
обліку

11.3

Організація процесу взяття бюджетних Бюджетний кодекс України
зобов’язань та здійснення платежів

протягом року

Відділ
фінансового
забезпечення

Реєстрація
зобов’язань,
згідно
з
вимогами
законодавства

11.4

Організація та здійснення видатків на Бюджетний кодекс України
оплату праці та інших обов’язкових
платежів, контроль за здійсненням цих
видатків у підпорядкованих установах

протягом року

Відділ
фінансового
забезпечення

Щомісячний
аналіз видатків
на обов’язкові
виплати
Головного
управління та
підпорядковани
х
державних
установ

11.5

Забезпечення цільового та своєчасного Бюджетний кодекс України
використання бюджетних коштів

протягом року

Відділ
фінансового
забезпечення

Забезпечення
цільового
та
своєчасного
використання
бюджетних
коштів, шляхом
здійснення
контролю
за
залишками
коштів
на
рахунках

11.6

Контроль за фінансово - бюджетною Бюджетний кодекс України
дисципліною Головного управління та
підпорядкованих установ, надання їм
методичної та консультативної підтримки

протягом року

Відділ
фінансового
забезпечення

Аналіз змін в
законодавстві
та оперативний
контроль
за
фінансовобюджетною
дисципліною
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11.7

Забезпечення якісного складання та
своєчасного
подання
фінансової,
податкової,
статистичної
звітності,
оперативної інформації та розрахунків

Податковий кодекс України, протягом року
Закон
України
«Про
бухгалтерський
облік
та
фінансову звітність в Україні»

11.8

Проведення аналізу даних бухгалтерського Бюджетний кодекс
обліку та звітності щодо причин України
виникнення дебіторської та кредиторської
заборгованості, запобігання виникненню
простроченої заборгованості

протяг
ом
року

Відділ
фінансового
забезпечення

Відділ
фінансов
ого
забезпече
ння

Дотримання
встановлених
законодавством
та
органами
ДКСУ та ДПСУ
термінів,
повнота
та
достовірність
фінансової
звітності
Відсутн
ість
простро
ченої
дебітор
ської та
кредито
рської
заборго
ваності

12. Заходи планово-економічної діяльності
12.1

Забезпечення ефективного управління Закон України «Про управління протягом
державним майном, у тому числі своєчасне об'єктами державної власності» року
оновлення матеріально-технічної бази,
його списання та передачі

Відділ
фінансового
забезпечення

Використання в
повному обсязі
наявних ресурсів, контроль за
використанням
майна у підпорядкованих
державних
установах

12.2

Забезпечення організації упорядкування Постанова КМУ від 14.04.2004 протягом
обліку та ведення Єдиного реєстру № 467 «Про затвердження року
нерухомого майна
Положення про Єдиний реєстр

Відділ
фінансового
забезпечення

Повнота
та
достовірність
наданої
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інформації
щодо
нерухомого
майна

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»
12.3

Забезпечення подання інформації до Постанова КМУ від 14.04.2004
Держпродспоживслужби стосовно ведення №467 «Про затвердження
Єдиного реєстру нерухомого майна
Положення 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»

за рік - до 25
квітня, за 1
квартал - до 25
травня,
за ІІ квартал до 25 серпня

Відділ
фінансового
забезпечення

Своєчасна
підготовка
інформації
щодо ведення
Єдиного
реєстру
нерухомого
майна

12.4

Забезпечення
організації
проведення
державної реєстрації права власності,
права оперативного управління та право
землекористування на нерухоме майно і
земельні ділянки

Закони України "Про державну протягом року
реєстрацію речових прав на
нерухоме
майно
та
їх
обтяжень", «Про управління
об'єктами державної власності»

Відділ
фінансового
забезпечення

Своєчасне
проведення
реєстрації змін
в
стані
нерухомого
майна
та
земельних
ділянок

12.5

Забезпечення подання інформації до
Держпродспоживслужби
стосовно
проведення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно

Закони України «Про державну
реєстрацію речових прав на
нерухоме
майно
та
їх
обтяжень», «Про управління
об'єктами державної власності»

Відділ
фінансового
забезпечення

Своєчасне
подання
інформації
стосовно
проведення
державної
реєстрації права
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за рік - до 01
квітня, за І
квартал - до 01
липня, за ІІ
квартал - до 01
жовтня

власності
нерухоме
майно

на

12.6

Проведення заходів з упорядкування та Бюджетний кодекс України
затвердження структури, чисельності
працівників та посадових окладів

протягом року

Відділ
фінансового
забезпечення

Своєчасне
внесення змін
до структури та
штатного
розпису,
з
наданням
обгрунтованих
пропозицій

12.7

Проведення
економічного
установ

протягом року

Відділ
фінансового
забезпечення

Аналіз звітності
та оперативної
інформації
підпорядковани
х
державних
установ

12.8

Забезпечення проведення інвентаризації
необоротних
активів,
товарноматеріальних цінностей, грошових коштів,
документів, розрахунків та інших статей
балансу

Відділ
фінансового
забезпечення

Своєчасне
проведення
інвентаризації
в повному
обсязі

13.1

аналізу
фінансово- Бюджетний кодекс України
стану підпорядкованих

Положення про інвентаризацію 30.11.2022
активів
та
зобов’язань,
затверджене наказом МФУ від
02.09.2014 №879

13. Заходи з реалізації державної політики у сфері реєстрації та обліку машин в агропромисловому
комплексі, державного нагляду (контролю) у сфері агропромислового комплексу
Здійснення планових заходів державного Закон України «Про основні
протягом року Відділ контролю
нагляду (контролю) в частині експлуатації засади державного нагляду
в
системі
та технічного стану машин, відповідно до (контролю) у сфері
інженерноРічного
плану
здійснення
заходів господарської діяльності»
технічного
державного
нагляду(контролю)
забезпечення
Держпродспоживслужби на 2022 рік,
агропромисловог
о комплексу
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Перевірка
суб’єктів
господарюванн
я щодо
додержання
ними вимог
законодавства в

затвердженого наказом від 26.11.2021
№764

13.2

Здійснення нагляду за проведенням першої
відомчої реєстрації та обліком машин,
веденням їх автоматичного обліку,
видачею на них номерних знаків та
відповідних реєстраційних документів

Закон України «Про основні
засади державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської діяльності» ;
Порядок відомчої реєстрації та
зняття з обліку тракторів,
самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і
меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки,
інших механізмів,
затверджений постановою
КМУ від 08.07.2009 № 694

13.3

Проведення реєстрації, зняття з обліку
тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо
будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших
механізмів

Постанова КМУ від 08.07.2009 протягом року
№694
«Про затвердження
Порядку відомчої реєстрації та
зняття з обліку тракторів,
самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки,
інших механізмів»
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частині
експлуатації та
технічного
стану машин, у
разі
затвердження
уніфікованої
форми акта
Забезпечення
дотримання
технічного
регламенту та
Порядку
відомчої
реєстрації
автоматизовано
го
обліку
машин, видачі
номерних
знаків
та
відповідних
реєстраційних
документів
Відділ контролю
в
системі
інженернотехнічного
забезпечення
агропромисловог
о комплексу

Забезпечення
дотримання
вимог Порядку
при проведенні
реєстрації,
зняття з обліку
тракторів,
самохідних
шасі,
самохідних
сільськогоспод

арських,
дорожньо
будівельних і
меліоративних
машин,
сільськогоспод
арської техніки,
інших
механізмів
13.4

Видача посвідчень тракториста-машиніста
на право керування тракторами, в тому
числі
саморобними,
самохідними
сільськогосподарськими, меліоративними
і дорожньо-будівними машинами

Положення про порядок видачі протягом року
посвідчень
трактористамашиніста,
затверджене
постановою
КМУ
від
02.04.1994 № 217

Відділ контролю
в
системі
інженернотехнічного
забезпечення
агропромисловог
о комплексу

Забезпечення
дотримання
вимог
Положення про
порядок видачі
посвідчень
трактористамашиніста

13.5

Забезпечення розгляду справ суб’єктів
господарювання,
які
планують
здійснювати
торгівлю
тракторами,
самохідними
шасі,
самохідними
сільськогосподарськими
дорожньобудівельними
і
меліоративними
машинами,
сільськогосподарською
технікою, іншими механізмами та їх
складовими
частинами,
що
мають
ідентифікаційні номери

Наказ Мінагрополітики від протягом року
05.06.2012
№325
«Про
затвердження Порядку обліку,
створення та ведення реєстру
підприємств,
установ,
організацій та інших суб'єктів
господарювання,
які
здійснюють
торгівлю
тракторами, самохідними шасі,
самохідними
сільськогосподарськими
дорожньо-будівельними
і
меліоративними
машинами,
сільськогосподарською
технікою, іншими механізмами
та їх складовими частинами, що

Відділ контролю
в
системі
інженернотехнічного
забезпечення
агропромисловог
о комплексу

Забезпечення
дотримання
вимог поданих
до
розгляду
справ суб’єктів
господарюванн
я
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мають ідентифікаційні номери»
13.6

Співпраця
з
Центром
надання
адміністративних послуг виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у сфері
надання
адміністративних
послуг
(оформлення документів дозвільного
характеру, їх видача), відповідно до
інформаційних та технологічних карток,
затверджених
наказом
Головного
управління від 31.01.2020 №4-АГ

Закон
України
«Про протягом року
адміністративні послуги»;
постанова КМУ від 08.07.2009
№694 «Про затвердження
Порядку відомчої реєстрації та
зняття з обліку тракторів,
самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки,
інших механізмів»;
розпорядження
КМУ
від
16.05.2014 №523-р «Деякі
питання
надання
адміністративних
послуг
органів виконавчої влади через
центри
надання
адміністративних послуг», у
редакції розпорядження КМУ
від 18.08.2021 №969-р

Відділ контролю
в
системі
інженернотехнічного
забезпечення
агропромисловог
о комплексу

Своєчасне
опрацювання
документів, які
надійшли
з
Центру надання
адміністративн
их
послуг
(оформлення
документів
дозвільного
характеру,
їх
видача)

13.7

Ведення
реєстрів
суб’єктів
господарювання
та
їх
офіційних
представників,
які
здійснюють
виготовлення
машин,
що
мають
ідентифікаційні номери та суб’єктів
господарювання, які здійснюють торгівлю
машинами, що мають ідентифікаційні
номери.

постанова КМУ від 08.07.2009 протягом року
№694 «Про затвердження
Порядку відомчої реєстрації та
зняття з обліку тракторів,
самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки,
інших механізмів»;
Наказ Мінагрополітики від

Відділ контролю
в
системі
інженернотехнічного
забезпечення
агропромисловог
о комплексу

Своєчасне
внесення
відомостей до
реєстрів
суб’єктів
господарюванн
я
та
їх
офіційних
представників,
які здійснюють
виготовлення
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14.1

14.2

05.06.2012
№325
«Про
затвердження Порядку обліку,
створення та ведення реєстру
підприємств,
установ,
організацій та інших суб'єктів
господарювання,
які
здійснюють
торгівлю
тракторами, самохідними шасі,
самохідними
сільськогосподарськими
дорожньо-будівельними
і
меліоративними
машинами,
сільськогосподарською
технікою, іншими механізмами
та їх складовими частинами, що
мають ідентифікаційні номери»
14. Заходи у сфері публічних закупівель
Планування,
здійснення Закон України «Про публічні протягом року
процедур/спрощених закупівель (товарів, закупівлі», постанова КМУ
робіт та послуг) за кошти державного 04.12.2019
№1070
«Деякі
бюджету
питання
здійснення
розпорядниками
(одержувачами)
бюджетних
коштів попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні
кошти»
Оприлюднення інформації та результатів Закон України «Про публічні
закупівлі в електронній системі Prozorro
закупівлі»,
Регламент
електронних
майданчиків
системи
електронних
закупівель Prozorro
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протягом року

машин,
що
мають
ідентифікаційні
номери
та
суб’єктів
господарюванн
я,
які
здійснюють
торгівлю
машинами, що
мають
ідентифікаційні
номери

Відділ
фінансового
забезпечення

Оперативний
аналіз та забезпечення основної діяльності
Головного
управління та
підпорядковани
х установ у
межах видатків,
затверджених
кошторисом

Відділ
фінансового
забезпечення

Своєчасне
та
повне
оприлюднення
інформації,
згідно
з

вимогами
законодавства
15.1

15. Правова (претензійна) робота
Організація правової роботи, спрямованої Загальне
положення
про протягом року
на правильне застосування, неухильне юридичну службу міністерства,
дотримання
та
виконання
вимог іншого органу виконавчої
законодавства,
інших
нормативно- влади,
державного
правових актів в Головному управлінні
підприємства, установи та
організації,
затверджене
постановою
КМУ
від
26.11.2008 №1040

Управління
правового
забезпечення

Підвищення
рівня правових
знань
працівників
Головного
управління
щодо практики
застосування
законодавства у
межах
повноважень
Головного
управління

15.2

Перевірка відповідності законодавству і
міжнародним договорам України проєктів
наказів та інших актів, що подаються на
підпис керівнику Головного управління,
погодження (візування) їх за наявності віз
керівників заінтересованих структурних
підрозділів

Загальне
положення
про протягом року
юридичну службу міністерства,
іншого органу виконавчої
влади,
державного
підприємства, установи та
організації,
затверджене
постановою
КМУ
від
26.11.2008 №1040

Управління
правового
забезпечення

Підвищення
рівня
якості
роботи
Головного
управління
щодо
прийняття
та
оформлення
наказів
та
інших актів

15.3

Організація
роботи,
пов'язаної
з
укладенням договорів (контрактів), участь
у їх підготовці та здійсненні заходів,
спрямованих на виконання договірних
зобов'язань

Загальне
положення
про протягом року
юридичну службу міністерства,
іншого органу виконавчої
влади,
державного
підприємства, установи та
організації,
затверджене

Управління
правового
забезпечення

Ефективне
виконання
договірних
зобов'язань та
забезпеченні захисту майнових
прав і законних
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постановою
КМУ
26.11.2008 №1040

від

інтересів
Головного
управління

15.4

Організація претензійної та позовної Загальне
положення
про протягом року
роботи, здійснення контролю за її юридичну службу міністерства,
проведенням.
іншого органу виконавчої
влади,
державного
підприємства, установи та
організації,
затверджене
постановою Кабінету Міністрів
України від 26 листопада
2008р. №1040

Управління
правового
забезпечення

Додержання
процесуальних
строків, захист
прав і законних
інтересів
Головного
управління

15.5

Забезпечення в установленому порядку Загальне
положення
про протягом року
представлення
інтересів
Головного юридичну службу міністерства,
управління в судах та інших органах.
іншого органу виконавчої
влади,
державного
підприємства, установи та
організації,
затверджене
постановою
КМУ
від
26.11.2008 №1040

Управління
правового
забезпечення

Контроль
за
станом
представництва
інтересів
Головного
управління
в
судах та інших
органах

15.6

Роз'яснення застосування законодавства,
надання правових консультацій з питань,
що належать до компетенції Головного
управління.

Управління
правового
забезпечення

Надання безоплатної
первинної
правової
допомоги
фізичним
особам
щодо
складення заяв,
скарг та інших
документів
процесуального
характеру
та

Загальне
положення
про протягом року
юридичну службу міністерства,
іншого органу виконавчої
влади,
державного
підприємства, установи та
організації,
затверджене
постановою
КМУ
від
26.11.2008 №1040
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направлення
матеріалів до
суду
15.7

Ведення обліку актів законодавства у сфері
безпечності харчових продуктів та
ветеринарної
медицини,
санітарного
законодавства,
попередження
та
зменшення вживання тютюнових виробів
та їх шкідливого впливу на здоров’я
населення,
метрологічного
нагляду,
ринкового
нагляду,
захисту
прав
споживачів і реклами в цій сфері тощо, і
міжнародних
договорів
України,
забезпечення
підтримання
їх
у
контрольному стані та зберігання

Загальне
положення
про протягом року
юридичну службу міністерства,
іншого органу виконавчої
влади,
державного
підприємства, установи та
організації,
затверджене
постановою
КМУ
від
26.11.2008 №1040

Управління
правового
забезпечення

Систематизація
законодавства і
міжнародних
договорів
України,
забезпечення
підтримання їх
у контрольному
стані

16. Реалізація кадрової політики
16.1

Забезпечення проведення конкурсів на Закон
України
«Про протягом
зайняття вакантних посад державної державну службу», Порядок 2022 року
служби категорії «Б» та «В»
проведення конкурсу на
зайняття посад державної
служби,
затверджений
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
25.03.2016
№246
(із
змінами).

Відділ
управління
персоналом

Забезпечення
законності та
прозорості при
проведенні конкурсів
на
зайняття
вакантних
посад
державної
служби
категорії «Б» та
«В»

16.2

Здійснення заходів щодо проведення Закон
України
«Про протягом
оцінювання результатів службової державну службу», Порядок 2022 року
діяльності державних службовців, які проведення
оцінювання

Відділ
управління
персоналом

Своєчасне
проведення
оцінювання
результатів
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службової
діяльності
службовців, які
займають
посади
категорії «Б» і
«В»

займають посади категорії «Б» і «В», за результатів
службової
2022 рік
діяльності
державних
службовців, затверджений
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 23 серпня 2017 року №
640 (зі змінами)
16.3

Забезпечення
безперервного
підвищення
професійної
компетентності
фахівців
Держпродспоживслужби на платформі
програмного забезпечення «Система
автоматизації
HR-процесів
та
управління талантами «Мосо»

Угода про Асоціацію між
Україною та ЄС та в рамках
виконання
проєкту
міжнародної
технічної
допомоги
ЄС
ILCA
(результат №4)

16.4

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 протягом
державну
службу», 2022 року
Положення про систему
професійного
навчання
державних службовців, голів
місцевих
державних
адміністрацій, їх перших
заступників та заступників,
посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів
місцевих рад, затверджене
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
06.02.2019 № 106
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згідно з
планомграфіком
Держпродспо
-живслужби
на 2022 рік

Відділ
управління
персоналом

Підвищення
професійної
компетентності
фахівців
Головного
управління

Відділ
управління
персоналом

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

17.1

17. Заходи з протидії та запобігання корупції
Підготовка
звіту
щодо
виконання Закон
України
«Про січень
Антикорупційної програми Державної запобігання корупції»; наказ
служби України з питань безпечності Держпродспоживслужби «Про
харчових продуктів та захисту споживачів, затвердження Антикорупційної
за результатами оцінки корупційних програми Державної служби
ризиків
у
діяльності України з питань безпечності
Держпродспоживслужби
“Таблиця харчових продуктів та захисту
ідентифікованих корупційних ризиків та споживачів»
заходів щодо їх усунення”

головний
спеціаліст з
питань
запобігання
корупції

Своєчасне
подання звіту
щодо
виконання
Антикорупційн
ої
програми
Держпродспож
ивслужби,
за
результатами
оцінки
корупційних
ризиків

17.2

Проведення обов’язкового інструктажу Закони
України
«Про перед
для членів конкурсної комісії з відбору запобігання корупції», «Про проведенням
кандидатів на зайняття посад державної державну службу»
конкурсу
служби в частині дотримання вимог
антикорупційного законодавства

головний
спеціаліст з
питань
запобігання
корупції

Дотримання
вимог
антикорупційно
го
законодавства
під
час
проведення
конкурсів
на
зайняття
вакантних
посад
державної
служби

17.3

Ознайомлення кандидатів на посади Закони
України
«Про
державної служби з вимогами Законів запобігання корупції», «Про
України «Про державну службу», «Про державну службу»
запобігання корупції»

головний
спеціаліст з
питань
запобігання
корупції,

Доведення до
відому
кандидатів на
посади
державної
служби вимог
законодавства
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протягом року

Відділ
управління
персоналом

про державну
службу
та
антикорупційно
го
законодавства

17.4

Надання
працівникам
Головного Закон
України
управління методичної та консультаційної запобігання корупції»
допомоги з питань дотримання вимог
антикорупційного
законодавства,
проведення роз’яснювальної роботи (нарад
та семінарів) із запобігання, виявлення і
протидії корупції

«Про протягом року

головний
спеціаліст з
питань
запобігання
корупції

Запобігання
вчиненню
корупційних
правопорушень
та
правопорушень
пов’язаних
з
корупцією
серед
працівників
Головного
управління

17.5

Здійснення заходів щодо запобігання, Закон
України
«Про протягом року
виявлення та врегулювання конфлікту запобігання
корупції»;
інтересів
Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

головний
спеціаліст з
питань
запобігання
корупції

Запобігання та
врегулювання
конфлікту
інтересів

17.6

Повідомлення спеціально уповноважених Закон
України
суб’єктів у сфері протидії корупції, у разі запобігання корупції»
виявлення корупційного або пов’язаного з
корупцією правопорушення чи одержання
інформації
про
вчинення
такого
правопорушення працівниками Головного
управління

«Про негайно, у разі головний
виявлення
спеціаліст з
питань
запобігання
корупції

Дотримання
вимог
законодавства у
сфері протидії
корупції
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17.7

Перевірка фактів подання суб’єктами Закон
України
декларування
Головного
управління запобігання корупції»
декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування

«Про протягом
10
робочих днів з
граничної дати
подання, інші у передбачені
терміни
протягом року

головний
спеціаліст з
питань
запобігання
корупції

Своєчасне
подання
суб’єктами
декларування
Головного
управління
декларацій осіб,
уповноважених
на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядуванн
я

17.8

Повідомлення Національного агентства з Закон
України
питань
запобігання
корупції
та запобігання корупції»
Держпродспоживслужби про випадки
неподання чи несвоєчасного подання
декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування суб’єктами декларування
Головного управління

«Про у
визначені головний
терміни
спеціаліст з
питань
запобігання
корупції

Дотримання
вимог
законодавства у
сфері протидії
корупції

17.9

Здійснення контролю за дотриманням Закон
України
працівниками
Головного
управління запобігання корупції»
антикорупційного законодавства

«Про протягом року

головний
спеціаліст з
питань
запобігання
корупції

Запобігання
вчиненню
корупційних
правопорушень
працівниками
Головного
управління

17.10

Інформування відділу з питань запобігання Закон
України
корупції Держпродспоживслужби про запобігання корупції»
будь-які слідчі (розшукові) дії або

«Про протягом
однієї доби

головний
спеціаліст з
питань

Дотримання
вимог
законодавства у
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оперативно-розшукові
заходи,
які
проводяться щодо працівників Головного
управління

запобігання
корупції

сфері протидії
корупції

17.11

Інформування відділу з питань запобігання Закон
України
корупції Держпродспоживслужби щодо запобігання корупції»
кількості повідомлень про конфлікт
інтересів та кількості працівників,
притягнутих до відповідальності за
вчинення корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, із зазначенням
виду відповідальності, до якої було
притягнуто

«Про щоквартально,
до 20 числа
останнього
місяця
кварталу

головний
спеціаліст з
питань
запобігання
корупції

Дотримання
вимог
законодавства у
сфері протидії
корупції

17.12

Участь
у
проведенні
службових Закон
України
розслідувань
(перевірок),
з
метою запобігання корупції»
виявлення причин та умов, що сприяли
вчиненню корупційного або пов’язаного з
корупцією правопорушення, невиконання
вимог антикорупційного законодавства

«Про у визначеному головний
порядку
спеціаліст з
питань
запобігання
корупції

Дотримання
вимог
законодавства у
сфері протидії
корупції

17.13

Розгляд,
у
межах
повноважень, Закон
України
повідомлень
щодо
причетності запобігання корупції»
працівників Головного управління до
вчинення корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, проведення
перевірок таких повідомлень

«Про у
разі головний
надходження
спеціаліст з
питань
запобігання
корупції

Своєчасний
розгляд
повідомлень
щодо
причетності
працівників
Головного
управління до
вчинення
корупційних
або пов’язаних
з
корупцією
правопорушень
з
метою
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недопущення
таких проявів у
подальшій
роботі
17.14

Організація розгляду на засіданнях колегії
Головного управління, нарадах питань
щодо
стану
виконання
вимог
антикорупційного законодавства

Закон
України
«Про протягом року
запобігання корупції»,
Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

головний
спеціаліст з
питань
запобігання
корупції

Підвищення
відповідальност
і
працівників
Головного
управління за
порушення
вимог
антикорупційно
го
законодавства

17.15

Висвітлення на офіційному веб-сайті
Головного управління інформацій про
проведені заходи щодо запобігання і
виявлення корупції

Закон
України
«Про протягом року
запобігання корупції»,
Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

головний
спеціаліст з
питань
запобігання
корупції

Забезпечення
прозорості та
інформування
громадськості
про проведені в
головному
управлінні
заходи
щодо
запобігання
і
виявлення
корупції

головний
спеціаліст
з
внутрішнього
аудиту, у разі
заміщення
вакантної посади

Формування
аудиторського
звіту
за
результатами
проведених
планових

19.1

19. Заходи з внутрішнього аудиту
Проведення планових внутрішніх аудитів Постанова КМУ від 28.09.2011
відповідно до Операційного плану
№1001
«Деякі
питання
діяльності з внутрішнього аудиту
здійснення
внутрішнього
аудиту та утворення підрозділів
внутрішнього аудиту»
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відповідно до
Операційного
плану
діяльності
з
внутрішнього

аудиту на 2022
рік
19.2

Формування звітів про результати доручення
діяльності головного спеціаліста з Держпродспоживслужби
внутрішнього аудиту за 2021 рік

І квартал

внутрішніх
аудитів
головний
спеціаліст
внутрішнього
аудиту

Формування
з звіту
про
результати
діяльності
головного
спеціаліста
з
внутрішнього
аудиту за 2021
рік

20. Забезпечення у межах повноважень, передбачених законодавством, виконання завдань з мобілізації,
мобілізаційної підготовки та цивільного захисту
20.1
Організація виконання Плану цивільного ст.33
Кодексу
цивільного протягом року Лисюк Ю.Г. –
захисту
Головного
управління захисту України
провідний лікар
Держпродспоживслужби в м. Києві на
ветеринарної
2022 рік
медицини відділу
безпечності
харчових
продуктів
20.2

Підготовка проєкту плану цивільного ст.33
Кодексу
захисту
Головного
управління захисту України
Держпродспоживслужби в м. Києві на
особливий період, у частині евакуації
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цивільного IV квартал

Лисюк
Ю.Г.–
провідний лікар
ветеринарної
медицини відділу
безпечності
харчових
продуктів

Забезпечення
виконання
Плану
цивільного
захисту

Коригування
розрахунку сил
та
засобів
Головного
управління, які
залучаються до
здійснення
заходів
цивільного
захисту
на
особливий
період

20.3

21.1

21.2

Забезпечення обліку та бронювання
військовозобов’язаних
Головного
управління Держпродспоживслужби в м.
Києві

Закони
України
«Про протягом року
військовий
обов’язок
і
військову
службу»,
«Про
мобілізаційну підготовку та
мобілізацію»;
Порядок
організації
та
ведення
військового обліку призовників
і
військовозобов’язаних,
затверджений
постановою
КМУ від 07.12.2016 №921

21. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю
Участь у семінарах-нарадах, організованих Положення
про
Головне за залученням
Держпродспоживслужбою,
щодо управління
підвищення ефективності комунікацій із Держпродспоживслужби в м.
засобами масової інформації (ЗМІ) та Києві, затверджене наказом
громадськістю, механізмів роботи із Держпродспоживслужби
від
соціальними мережами
24.02.2020 №154

Забезпечення підвищення ефективності
комунікацій Головного управління із
засобами масової інформації (ЗМІ) та
громадськістю

Положення
про
Головне протягом року
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154
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Лисюк Ю.Г. –
провідний лікар
ветеринарної
медицини відділу
безпечності
харчових
продуктів

Контроль
обліку
та
бронювання
військовозобов’
язаних
для
підготовки та
подання
доповіді щодо
стану
мобілізаційної
підготовки

Сектор
інформаційних
технологій
та
програмного
забезпечення

Інформування
громадськості,
широких верств
населення щодо
результатів
діяльності
Головного
управління, у
межах наданих
повноважень

Самостійні
структурні
підрозділи

Інформування
громадськості,
широких верств
населення щодо
результатів
діяльності
Головного
управління, у
межах наданих
повноважень

21.3

22.1

22.2

Забезпечення оприлюднення загальних
консультацій суб’єктам господарювання,
висвітлення інформацій щодо внесення
змін до нормативно - правових актів,
діяльності Головного управління, у
визначених
сферах,
підготовлених
відповідними структурними підрозділами,
на офіційному ВЕБ-сайті Головного
управління

Положення
про
Головне протягом року
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

22. Розгляд звернень громадян та доступу до публічної інформації
Забезпечення
кваліфікованого, Закон України «Про звернення протягом року
об'єктивного,
своєчасного
розгляду громадян»,
звернень громадян, що надійшли до Положення
про
Головне
Головного управління та одержані під час управління
особистого прийому громадян
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

Забезпечення доступу до інформації,
шляхом оприлюднення її на офіційному
веб-сайті та на інформаційних стендах
Головного управління

Закони України «Про доступ до протягом року
публічної інформації», «Про
інформацію»;
Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби
в
м.Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154
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Сектор
інформаційних
технологій
та
програмного
забезпечення

Інформування
суб’єктів
господарюванн
я
щодо
внесення змін
до нормативно правових актів,
у
сферах
повноважень
Головного
управління

Відділ розгляду
звернень
громадян
та
доступу
до
публічної
інформації;
структурні
підрозділи
Головного
управління
(за
напрямками)

Своєчасний та
якісний розгляд
звернень
громадян,
захист
прав
громадян
та
допомога
у
вирішенні
питань,
викладених у їх
зверненнях

Відділ розгляду
звернень
громадян
та
доступу
до
публічної
інформації;
структурні
підрозділи
Головного
управління
(за
напрямками)

Інформування
громадян про
діяльність
Головного
управління

22.3

Надання інформації за запитами на
отримання публічної інформації та
ведення їх обліку, відповідно до вимог
законодавства

Закони України «Про доступ до протягом року
публічної інформації», «Про
інформацію»;
Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

Відділ розгляду
звернень
громадян
та
доступу
до
публічної
інформації;
структурні
підрозділи
Головного
управління
(за
напрямками)

Своєчасний
розгляд запитів
на
публічну
інформацію та
задоволення
запитувачів
інформації,
у
повному обсязі

22.4

Здійснення контролю за дотриманням
порядку і термінів розгляду звернень
громадян,
визначених
актами
законодавства та дорученнями Кабінету
Міністрів України

Закон України «Про звернення протягом року
громадян»,
Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

Відділ розгляду
звернень
громадян
та
доступу
до
публічної
інформації;
структурні
підрозділи
Головного
управління
(за
напрямками)

Підвищення
рівня
виконавської
дисципліни,
своєчасне
та
якісне
опрацювання
звернень
громадян

22.5

Проведення аналізу роботи зі зверненнями
громадян, з метою виявлення причин, що
їх породжують, а також найбільш гострих
суспільно
значущих
проблем,
які
потребують негайного розв'язання, за
результатами інформувати керівництво
Головного управління

Закон України «Про звернення щотижнево,
громадян»,
за дорученням
Положення
про
Головне керівництва
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві,
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

Відділ розгляду
звернень
громадян
та
доступу
до
публічної
інформації

Усунення
гострих
суспільно
значущих
проблем.
Як
результат,
зменшення
кількості скарг
від громадян з
питань,
що
належать
до
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повноважень
Головного
управління
22.6

Підготовка звіту «Перелік скарг «Урядової
гарячої
лінії»,
що
надійшли
з
Держпродспоживслужби та знаходяться на
розгляді
в
Головному
управлінні
Держпродспоживслужби в м. Києві
протягом місяця», узагальнену інформацію
направляти до Держпродспоживслужби

Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

щомісячно, до
05
числа
місяця,
наступного за
звітним

Відділ розгляду
звернень
громадян
та
доступу
до
публічної
інформації

Своєчасне
інформування
Держпродспож
ивслужби про
результати
розгляду
звернень
громадян для
прийняття
управлінських
рішень

22.7

Підготовка звіту «Статистичний звіт
Головного
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві щодо
звернень громадян, які надійшли у І, ІІ, ІІІ,
ІV кварталах 2022 року», узагальнену
інформацію
направляти
до
Держпродспоживслужби

Доручення
Держпродспоживслужби
від
02.03.2018
№601-07-6/3224;
Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві,
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

щоквартально,
до 05 числа
місяця,
наступного за
звітним
періодом

Відділ розгляду
звернень
громадян
та
доступу
до
публічної
інформації

Своєчасне
інформування
Держпродспож
ивслужби про
результати
розгляду
звернень
громадян для
прийняття
управлінських
рішень

22.8

Підготовка звіту «Статистичний звіт
Головного
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві щодо
запитів
на
отримання
публічної
інформації, які надійшли у І, ІІ, ІІІ, ІV
кварталах 2022 року», узагальнену

Доручення
Держпродспоживслужби
від
13.03.2018 №601-07-6/3669,
Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві,
затверджене
наказом

щоквартально,
до 05 числа
місяця,
наступного за
звітним
періодом

Відділ розгляду
звернень
громадян
та
доступу
до
публічної
інформації

Своєчасне
інформування
Держпродспож
ивслужби про
результати
розгляду
звернень
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інформацію
направляти
Держпродспоживслужби

22.9

23.1

23.2

до Держпродспоживслужби
24.02.2020 №154

Впровадити
в
дослідно-промислову
експлуатацію та забезпечити опрацювання
звернень громадян, що надходять до
Головного
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві в інформаційній
автоматизованій системі «Платформа
реєстрації та опрацювання звернень
громадян»

від

Положення
про
Головне протягом року
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві,
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154;
наказ Держпродспоживслужби
від 23.11.2021 №760/1

громадян для
прийняття
управлінських
рішень
Відділ розгляду
звернень
громадян
та
доступу
до
публічної
інформації;
структурні
підрозділи
Головного
управління
(за
напрямками)

Забезпечення
належного
рівня
опрацювання
звернень
громадян
з
використанням
сучасних
технологій

23. Організаційні заходи
Здійснення документування управлінської Постанова КМУ від 17.01.2018 протягом року
інформації (реєстрація вхідної, вихідної №55
«Деякі
питання
кореспонденції,
доведення
вхідних документування управлінської
документів
до
виконавців
тощо), діяльності»
виключно в системі електронного
документообігу

Управління
організаційного
та
інформаційного
забезпечення

Здійснення
документуванн
я управлінської
інформації
із
застосуванням
сучасних
технологій,
з
метою
оперативного
опрацювання
документів та
виконання
визначених
завдань

Забезпечення підготовки розпорядчих
документів
(проектів
наказів
на

Управління
організаційного

Підготовка
розпорядчих

Постанова КМУ від 17.01.2018 протягом року
№55
«Деякі
питання
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здійснення заходів державного нагляду
(контролю), наказів про державну
реєстрацію
потужностей,
видачу
експлуатаційних дозволів, рішень про
відбір зразків продукції тощо), їх
погодження, реєстрацію, виключно в
автоматизованій
базі
формування
розпорядчих документів

документування управлінської
діяльності»

та
інформаційного
забезпечення

документів, із
застосуванням
сучасних
технологій,
з
метою
оперативного
виконання
визначених
завдань

23.3

Підготовка
номенклатури
справ
Головного
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві

Постанова КМУ від 17.01.2018 І – ІІ квартал
№55
«Деякі
питання
документування управлінської
діяльності»

Управління
організаційного
та
інформаційного
забезпечення

Виконання
вимог
нормативноправових актів
з
документуванн
я управлінської
інформації

23.4

Здійснення
інформаційно-довідкової
роботи з документами

Постанова КМУ від 17.01.2018 протягом року
№55
«Деякі
питання
документування управлінської
діяльності»

Управління
організаційного
та
інформаційного
забезпечення

Виконання
вимог
нормативноправових актів
з
документуванн
я управлінської
інформації

23.5

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

Постанова КМУ від 17.01.2018 протягом року
№55
«Деякі
питання
документування управлінської
діяльності»

Управління
організаційного
та
інформаційного
забезпечення

Виконання
вимог
нормативноправових актів
щодо роботи з
документами з
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обмеженим
доступом
23.6

Організація та проведення засідань колегії
Головного
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві, у тому
числі у форматі онлайн, для погодженого
вирішення питань, у межах наданих
повноважень

Положення
про
Головне щоквартально
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

Управління
організаційного
та
інформаційного
забезпечення

Обговорення
проблемних
питань
в
діяльності
Головного
управління та
напрацювання
пропозицій
щодо
їх
вирішення

23.7

Підготовка та узагальнення матеріалів на
засідання колегії виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Положення
про
Головне згідно з планом
управління
засідань
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

Управління
організаційного
та
інформаційного
забезпечення

Обговорення
проблемних
питань,
які
виникають
в
діяльності
Головного
управління та
місцевих
органів
виконавчої
влади, в сферах
повноважень
Держпродспож
ивслужби

23.8

Підготовка матеріалів на засідання
Державної
надзвичайної
протиепізоотичної
комісії
при
виконавчому органі Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

Управління
Проведення
безпечності
засідань
харчових
Державної
продуктів
та надзвичайної
ветеринарної
протиепізоотич
медицини
ної комісії при
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при
ускладненні
епізоотичної
ситуації

КМДА, з метою
недопущення
поширенню
інфекційних
захворювань
тварин
23.9

Підготовка матеріалів на засідання
Постійної комісії Київської міської ради з
питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

23.10

Участь
у
роботі
міжвідомчого
оперативного штабу КМДА з координації
проведення оздоровчої кампанії, комісій з
комплексних перевірок стану готовності
до роботи дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку під час проведення
оздоровчої компанії влітку 2022 року

Положення
про
Головне за залученням
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154

23.11

Участь у роботі комісій з комплексних Положення
про
Головне за залученням
перевірок стану готовності закладів освіти управління
до початку навчального 2022-2023 року
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом

63

при
Управління
Проведення
ускладненні
державного
засідань
санітарно
– нагляду
за Постійної
епідемічної
дотриманням
комісії з питань
ситуації
санітарного
ТЕБ та НС
законодавства
КМДА, з метою
ліквідації
надзвичайних
ситуацій,
що
належать
до
повноважень
Держпродспож
ивслужби
Управління
Дотримання
державного
вимог
нагляду
за нормативнодотриманням
правових актів
санітарного
в
дитячих
законодавства
закладах
оздоровлення
та відпочинку
Управління
організаційного
та
інформаційного
забезпечення

Забезпечення
дотримання
вимог
нормативноправових актів

Держпродспоживслужби
24.02.2020 №154

від

у
закладах
освіти

23.12

Проведення моніторингу стану виконання
управлінських
рішень
(контрольних
доручень,
рішень
колегії
Держпродспоживслужби,
Головного
управління Держпродспоживслужби в м.
Києві, виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) тощо), надання інформацій
щодо стану виконавської дисципліни
керівництву та керівникам самостійних
структурних підрозділів

розділ V Типової інструкції з щомісячно
документування управлінської
документації в електронній
формі та організації роботи з
електронними документами в
діловодстві,
електронного
міжвідомчого
обміну,
затверджена постановою КМУ
від 17.01.2018 №55

Управління
організаційного
та
інформаційного
забезпечення

Забезпечення
своєчасного
виконання
контрольних
документів
(доручень,
рішень колегії
Держпродспож
ивслужби,
Головного
управління,
КМДА тощо)

23.13

Організація та забезпечення підготовки
інформації про виконання Річного плану
роботи
Головного
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві за
2021 рік

Положення
про
Головне 20.01.2022
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від
24.02.2020 №154,
Доручення
Держпродспоживслужби
від
06.10.2021 №01-33/36

Управління
організаційного
та
інформаційного
забезпечення

Своєчасне
надання
до
Держпродспож
ивслужби звіту
про виконання
Річного плану
роботи
Головного
управління за
2021 рік

23.14

Узагальнення
та
надання
до
Держпродспоживслужби інформації щодо
оцінки роботи Головного управління
Держпродспоживслужби в м. Києві за
2021 рік

Положення
про
Головне
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві, затверджене наказом
Держпродспоживслужби від
24.02.2020 №154,
наказ Держпродспоживслужби
від 29.11.2019 №1167

Управління
організаційного
та
інформаційного
забезпечення

Своєчасне
узагальнення та
надання
до
Держпродспож
ивслужби
інформації
щодо
оцінки
роботи
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до 31.01.2022

Головного
управління
23.15

Здійснення заходів державного нагляду
(контролю)

Закони України «Про основні
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності»,
«Про державний контроль за
дотриманням
законодавства
про харчові продукти, корми,
побічні продукти тваринного
походження,
здоров’я
та
благополуччя тварин»

23.16

Внесення до інтегрованої автоматизованої
системи (ІАС) відомостей щодо суб’єктів
господарювання, які підлягають плановим
заходам державного нагляду (контролю) у
наступному плановому періоді

ст.5 Закону України «Про до 15.10.2022
основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»
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протягом року,
у
строки,
визначені
законодавство
м

Управління
державного
нагляду
за
дотриманням
санітарного
законодавства,
Управління
захисту
споживачів,
Управління
безпечності
харчових
продуктів
та
ветеринарної
медицини,
Відділ контролю
за регульованими
цінами,
Відділ контролю
в
системі
інженернотехнічного
забезпечення
агропромисловог
о комплексу

Здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю) за
дотриманням
суб’єктами
господарюванн
я
вимог
законодавства
у визначених
сферах (80%)

Управління
Формування
державного
проєкту плану
нагляду
за державного
дотриманням
нагляду
санітарного
(контролю) на
законодавства,
2023 рік

Управління
захисту
споживачів,
Управління
безпечності
харчових
продуктів
та
ветеринарної
медицини,
Відділ контролю
за регульованими
цінами,
Відділ контролю
в
системі
інженерно—
технічного
забезпечення
агропромисловог
о комплексу
23.17

Внесення до інтегрованої автоматизованої
системи (ІАС) відомостей про заходи
державного нагляду (контролю)

ст.41 Закону України від
05.04.2007 №877 «Про основні
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності»,
п.26 Порядку функціонування
інтегрованої автоматизованої
системи державного нагляду
(контролю),
внесення
відомостей до неї та строки
розміщення цих відомостей,
затверджений
постановою
КМУ від 24.05.2017 №387
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у
строки,
визначені
законодавство
м

Управління
державного
нагляду
за
дотриманням
санітарного
законодавства,
Управління
захисту
споживачів,
Управління
безпечності
харчових
продуктів
та
ветеринарної
медицини,

Своєчасне
внесення
до
ІАС відомостей
про результати
здійснених
заходів
державного
нагляду
(контролю)

