
                                                                                                

Інформація про уніфіковані форми актів, що складаються за результатами  проведення 

планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) органів державного 

нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові 

особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» 

 

(станом на 06.03.2018) 

 

№ 

з/п 

Орган державного 

нагляду (контролю) 

Сфера 

державного 

нагляду 

(контролю) 

Уніфіковані 

форми актів, 

які  

відповідають 

вимогам 

Закону про 

контроль* та 

постанові 

КМУ № 752**  

 

Уніфіковані 

форми актів, 

які  не 

відповідають 

вимогам 

Закону про 

контроль* 

та постанові 

КМУ № 

752**  

 

Відсутні  

уніфіковані 

форми 

актів 

 

 

 

 

 

1. Національний банк Банківський 

нагляд 

Дія Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» не поширюється 

на відносини, що виникають під час 

здійснення банківського нагляду. 

 

Під час здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) використання 

уніфікованої форми акту не є 

обов’язковим. 

 

2. Національна рада з 

питань телебачення і 

радіомовлення 

Державний нагляд 

(контроль) в 

галузі 

телебачення і 

радіомовлення 

Дія Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» не поширюється 

на відносини, що виникають під час 

здійснення державного нагляду (контролю) 

в галузі телебачення і радіомовлення. 

 

Під час здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) використання 

уніфікованої форми акту не є 

обов’язковим. 

 

3. НКРЕКП  

 

Державний нагляд 

(контроль) у сфері 

транспортування 

нафти, 

нафтопродуктів 

магістральним 

трубопроводом, 

що підлягає 

ліцензуванню 

  

 

+ 

 

Державний нагляд  
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(контроль)  на 

ринку природного 

газу, яка 

ліцензується з 

урахуванням 

особливостей, 

визначених 

Законом України 

«Про ринок 

природного газу» 

+ 

Державний нагляд 

(контроль) у сфері 

виробництва 

теплової енергії, 

транспортування 

теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 

тепловими 

мережами та 

постачання 

теплової енергії, 

крім виробництва, 

транспортування 

та постачання 

теплової енергії за 

нерегульованим 

тарифом, що 

підлягає 

ліцензуванню 

 

+ 

Державний нагляд 

(контроль) у сфері  

з централізоване 

водопостачання та 

водовідведення, 

крім 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення за 

нерегульованим 

тарифом, що 

підлягає 

ліцензуванню 

 

 

 

 

+ 

4. НКЦПФР  

 

Державний нагляд 

(контроль) у сфері 

професійної 

діяльність на 

ринку цінних 

паперів, що 

підлягає 

ліцензуванню 

   

 

+ 
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5. Антимонопольний 

комітет 

Державний 

контроль за 

дотриманням 

законодавства про 

захист 

економічної 

конкуренції 

Дія Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» не поширюється 

на відносини, що виникають під час 

здійснення державного контролю за 

дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

 

Під час здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) використання 

уніфікованої форми акту не є 

обов’язковим. 

 

6. Державіаслужба 

 

Державний 

контроль та 

нагляд у галузі 

цивільної авіації 

   

+ 

Державний нагляд 

(контроль) у сфері 

перевезення 

пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 

небезпечних 

відходів 

повітряним 

транспортом, що 

підлягає 

ліцензуванню.  

 

+ 

7. Держархбудінспекція  Державний 

архітектурно-

будівельний 

контроль (нагляд) 

 

 

+ 

  

Державний нагляд 

(контроль) у сфері 

будівництва 

об’єктів, що за 

класом наслідків 

(відповідальності) 

належать до 

об’єктів з 

середнім (СС2) та 

значними (СС3) 

наслідками 

  

 

+ 

 

8. Держатомрегулювання  Державний нагляд 

за дотриманням 

вимог ядерної та 

радіаційної 

безпеки  

 

    

 

+ 

 

9. Держаудитслужба Державний 

контроль за 
Дія Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері 
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дотриманням 

бюджетного 

законодавства 

господарської діяльності» не поширюється 

на відносини, що виникають під час 

здійснення державного контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства. 

 

Під час здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) використання 

уніфікованої форми акту не є 

обов’язковим. 

 

10. Держекоінспекція  Державний нагляд 

(контроль) у сфері 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, 

раціонального 

використання, 

відтворення і 

охорони 

природних 

ресурсів, у сфері 

охорони 

навколишнього 

природного  

середовища 

 

 

 

+ 

  

11. Держекспортконтроль Державний 

експортний 

контроль 

Дія Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» не поширюється 

на відносини, що виникають під час 

здійснення державного експортного 

контролю. 

 

Під час здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) використання 

уніфікованої форми акту не є 

обов’язковим. 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держлікслужба  

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний нагляд 

(контроль) у сфері 

виробництва 

лікарських 

засобів, оптова та 

роздрібна торгівля 

лікарськими 

засобами, імпорт 

лікарських 

засобів, (крім 

активних 

фармацевтичних 

інгредієнтів) - з 

урахуванням 

 

+ 
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особливостей, 

визначених 

Законом України 

«Про лікарські 

засоби», що 

підлягає 

ліцензуванню 

 

Державний нагляд 

(контроль) у сфері  

культивування 

рослин, 

включених до 

таблиці I Переліку 

наркотичних 

засобів, 

психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом 

Міністрів 

України, 

розроблення, 

виробництво, 

виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 

придбання, 

реалізація 

(відпуск), 

ввезення на 

територію 

України, 

вивезення з 

території України, 

використання, 

знищення 

наркотичних 

засобів, 

психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 

включених до 

зазначеного 

Переліку, - з 

урахуванням 

особливостей, 

визначених 

Законом України 

«Про наркотичні 

засоби, 

психотропні 

   

 

+ 
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речовини і 

прекурсори», що 

підлягає 

ліцензуванню 

13. Адміністрація 

Держспецзвязку 

Державний нагляд 

(контроль) у сфері 

провадження 

господарської 

діяльності з 

надання послуг у 

галузі 

криптографічного 

захисту 

інформації (крім 

послуг 

електронного 

цифрового 

підпису) та 

технічного 

захисту 

інформації за 

переліком, що 

визначається 

Кабінетом 

Міністрів України 

 

 

 

+ 

 

 

  

Державний нагляд 

(контроль)  за 

додержанням 

вимог 

законодавства у 

сфері надання 

послуг 

електронного 

цифрового 

підпису 

  

+ 

 

14. Мінприроди Державний нагляд 

(контроль) у сфері 

провадження 

господарської 

діяльності з 

виробництва 

особливо 

небезпечних 

хімічних речовин, 

перелік яких 

визначається 

Кабінетом 

Міністрів 

України, що 

підлягає 

ліцензуванню 

 

 

 

+ 

  

Державний нагляд    
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(контроль) у сфері 

провадження 

господарської 

діяльності з 

поводження з 

небезпечними 

відходами, що 

підлягає 

ліцензуванню 

 

 

+ 

15. Держгеонадра Державний 

контроль за 

геологічним 

вивченням надр 

(державний 

геологічний 

контроль) та 

раціональним і 

ефективним 

використанням 

надр України 

 

  

 

+ 

 

16. Держгеокадастр Державний нагляд 

(контроль) у сфері 

землеустрою 

 

   

+ 

Державний нагляд 

(контроль)  за 

топографо-

геодезичною і 

картографічною 

діяльністю 

 

   

+ 

Державний 

контроль за 

використанням та 

охороною земель 

усіх категорій і 

форм власності, 
родючість ґрунтів 

 

   

+ 

17. Держпраці Державний нагляд 

за веденням робіт 

з геологічного 

вивчення надр, їх 

використанням та 

охороною, а 

також 

використанням і 

переробкою 

мінеральної 

сировини 

(державний 

  

 

+ 
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гірничий нагляд) 

 

Державний нагляд 

та контроль за 

додержанням 

законодавства про 

працю 

 

   

 

+ 

Державний нагляд 

та контроль за 

додержанням 

законодавства про 

зайнятість 

населення, 

зайнятість та 

працевлаштування 

інвалідів 

 

 

+ 

  

18. Держспоживслужба Державний 

ветеринарно-

санітарний 

контроль  

 

  

 

+ 

 

 

 

Державний нагляд 

(контроль) за 

дотриманням 

санітарного 

законодавства 

  

 

+ 

 

 

 

Державний 

(контроль) за 

безпечністю та 

окремими 

показниками 

якості харчових 

продуктів 

 

 

+ 

  

Державний нагляд 
(контроль) за 
дотриманням 
законодавства про 
захист прав 
споживачів  
 

  

 

 

+ 

 

Державний нагляд 
(контроль) у сфері 
карантину та 
захисту рослин 
 

  

+ 

 

19. ДСНС Державний нагляд 
(контроль) щодо 
виконання вимог 
законів та інших 
нормативно-
правових актів з 
питань 
техногенної та 

 

 

+ 
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пожежної безпеки, 
цивільного 
захисту і 
діяльності 
аварійно-
рятувальних 
служб  
 

20. ДФС Державний 
контроль, що 
здійснюється 
органами ДФС 
відповідно до  
повноважень 

встановлених 

Податковим 

кодексом України 

та  Митним 

кодексом України 

 

 

+ 

 

 

  

 

* Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» 

** Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик розроблення 

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності 

та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за  результатами 

проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» 

від 28.08.2013 № 752 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/752-2013-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/752-2013-%D0%BF



