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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ  

начальника Головного управління Держпродспоживслужби  

в Сумській області про діяльність за 2017 рік 

 

1. Загальна інформація 

 

Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII «Про державну службу» та на виконання Наказу 

Національного агентства України з питань державної служби від 20.12.2016    

№ 277 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту 

керівника органу виконавчої влади», з метою належного інформування 

громадськості про підсумки діяльності Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області, до вашої уваги надається звіт про 

проведену роботу за 2017 рік. 

На підставі Законів України «Про ветеринарну медицину», «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області у 2017 році 

реалізовувались повноваження на території Сумської області у галузі 

ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів, у сфері державного 

нагляду за дотриманням санітарного законодавства, карантину та захисту 

рослин, здійснювались заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням 

законодавства про захист прав споживачів, у тому числі ринковий та 

метрологічний нагляд, контроль за рекламою та дотриманням антитютюнового 

законодавства, контроль у сфері торгівлі, робіт та послуг, робота зі зверненням 

громадян.  

Наказом Держпродспоживслужби від 17 липня 2017 року № 564 було 

затверджено Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області. 

Виконання визначених Положенням відповідних заходів та планів 

діяльності сприяло охороні території області від занесення збудників особливо 

небезпечних хвороб, безпечності харчових продуктів у процесі їх виробництва і 

обігу, додержання державних санітарних норм і правил, підвищенню рівня 

захисту прав споживачів. 

Робота Головного управління у звітному періоді була спрямована на 

забезпечення результатів стратегічних цілей та максимальне задоволення 

потреб споживачів і захисту їх інтересів.  

 

2. Інформація за напрямками роботи 

  

Державний нагляд та контроль за безпечністю харчових продуктів та 

благополуччям тварин 

Одним з головних завдань служби є контроль за виконанням Закону 

України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів». 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2498-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
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Цим законом встановлено принципово новий підхід до забезпечення 

безпеки харчових продуктів. Основна відповідальність за безпеку харчових 

продуктів покладається на операторів ринку (на виробників, інших суб’єктів 

господарювання, які транспортують, зберігають, упаковують або реалізують 

харчові продукти), а контроль держави спрямований на дотримання ними 

процесів виробництва і обороту готового продукту. 

 

Результати державного контролю безпечності харчових продуктів 

Звіт про роботу державних інспекторів ветеринарної медицини 

 Протягом 2017 року було здійснено 45 планових перевірок та 122 

позапланових, (з яких 110 за заявою суб’єкта господарювання про перевірку за 

власним бажанням, 6 перевірок виконання суб’єктом господарювання приписів 

щодо усунення порушень вимог законодавства виданих за результатами 

проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю), 6 

перевірок відповідно до звернень фізичних осіб про порушення, що спричинило 

шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому 

природному середовищу чи безпеці держави). З 122 позапланових перевірок  -  

48 перевірок в галузі ветеринарної медицини та 74 у сфері безпечності 

харчових продуктів. В ході вищевказаних перевірок було зроблено 21 письмове 

попередження. За порушення вимог Закону України «Про ветеринарну 

медицину», Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) 

худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у 

населених пунктах України було притягнуто до адміністративної 

відповідальності 1 особу на суму 153 грн. 

За результатами позапланових перевірок спеціалістами Головного 

управління були передані протоколи про правопорушення у сфері безпечності 

та окремих показників якості харчових продуктів та  матеріали перевірок щодо 

порушення суб’єктами господарювання вимог Закону України «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – 

Закон) до відділу правового забезпечення Головного управління для 

подальшої їх передачі до суду, а саме: 

- ФОП Таратун О.О. – перевірка здійснювалася згідно звернення 

фізичної особи, погодження Мінагрополітики України №37-32-15/26029 від 

23.11.2017 року, встановлено порушення ст. 20 частини 2 п. 4, ст. 25 частини 1 

та 3, ст. 37 частини 1 п. 5 Закону. Відповідальність за вчинене правопорушення 

передбачена пунктом 2 частини першої статті 64 Закону, а саме суб’єкт 

господарювання здійснював зберігання та обіг харчових продуктів на 

потужностях незареєстрованих відповідно до вимог Закону. 

- ФОП Хаж Алі Шаді (виготовлення та реалізація шаурми) – перевірка 

здійснювалася за письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду 

(контролю) за бажанням суб’єкта господарювання стосовно дотримання 

гігієнічних вимог при виготовленні харчових продуктів.  Під час перевірки 

встановлені порушення статей 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Закону. 

Відповідальність за вчинене правопорушення передбачена пунктом 1 частини 

першої статті 64 Закону. 
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- ФОП Левченко Н.О. (виробництво та зберігання харчових продуктів 

тваринного походження) - перевірка здійснювалася за письмової заяви про 

здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його власним бажанням, з 

метою отримання експлуатаційного дозволу. Під час перевірки встановлені 

порушення статей 41, 42, 45,  49, 23 Закону. Відповідальність за вчинене 

правопорушення передбачена  пунктом 1 та пунктом 3 частини першої статті 64 

Закону. 

- ТОВ «ЕКО» магазин «ЕКО-МАРКЕТ» (ТОВ«ЕКО-МАРКЕТ»)  м. 

Суми вул. Кооперативна,1 - перевірка здійснювалася згідно звернення 

фізичної особи, погодження Мінагрополітики України. Під час перевірки 

встановлені порушення пункту 5 частини першої статті 49, пункт 4 частини 1 

статті 49, пункт 3 частини першої статті 49 Закону. Відповідальність за вчинене 

правопорушення передбачена пунктом 1 частини першої статті 64 Закону. 

Протоколи про правопорушення у сфері безпечності та окремих 

показників якості харчових продуктів та матеріали перевірок вищезазначених 

суб’єктів господарювання передані до Сумського окружного адміністративного 

суду. 

Під час планової перевірки спеціалістами Сумського районного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

ТОВ «Індичка» встановлені порушення статей 41, 42 Закону України «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», 

відповідальність за вчинене правопорушення передбачена  пунктом 1 частини 

першої статті 64 Закону. Протокол та матеріали щодо порушення ТОВ 

«Індичка» вимог Закону України передані відділом правового забезпечення до 

Сумського окружного адміністративного суду. На даний час по даній справі 

відкрите провадження. 

06.11.2017 року постановою Сумського окружного адміністративного 

суду винесена постанова щодо адміністративної справи за позовом Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області до Казенного 

підприємства «Шосткинський казенний завод «Імпульс» про застосування і 

стягнення штрафу (групове захворювання гострою кишковою інфекцією 

працівників КП «Шосткинський казенний завод «Імпульс»). Відповідно до 

даної постанови до Казенного підприємства «Шосткинський казенний завод 

«Імпульс» застосований штраф за недотримання вимог законодавства про 

безпечності та окремі показники якості харчових продуктів щодо гігієнічних 

вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу, у тому 

числі допущення до процесу виробництва та/або обігу харчових продуктів осіб, 

які мають протипоказання до роботи з харчовими продуктами у розмірі 16000 

(шістнадцять тисяч) грн. 

Станом на 01.01.2018 року на території області обліковується 6796 

підконтрольних суб’єктів господарювання та 9192 підконтрольних об’єктів, із 

яких 1893 об’єкта відноситься до високого ступеню ризику, 444 – до 

середнього, 6855 – до незначного.  

На протязі 2017 року в області видано: 
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 ветеринарних документів 15742 суб’єктам господарювання та 31666 

фізичним особам;  

експлуатаційних дозволів операторам потужностей, що провадять 

діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного 

походження – 11;  

з переробки неїстівних продуктів тваринного походження – 18; з 

виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і 

кормів – 11.  

 За результатами перевірок було прийнято 6 рішень щодо відмов у видачі 

експлуатаційних дозволів, на підставі невідповідностей виявлених в ході 

інспектувань потужностей, необхідних для видачі документів дозвільного 

характеру. 

На протязі квітня-травня 2017 року в районах, містах області 

спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 

області було проведено 22 семінари на тему: «Зміни в Законі України «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». В 

них прийняли участь оператори ринку, в т.ч. виробники, реалізатори харчової 

продукції, директори агропродовольчих ринків, а також представники 

районних адміністрацій, директори навчальних закладів, бюджетних установ, 

які відповідальні за функціонування закладів громадського харчування 

(їдальнь, буфетів) та беруть участь у тендерах по закупівлі харчових продуктів 

та фахівці територіальних установ Держпродспоживслужби. 

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області спільно 

з Сумською обласною радою 25 квітня 2017 року провели засідання робочої 

групи з вивчення стану організації та якості харчування в освітніх закладах 

області і використання продукції місцевих товаровиробників, де було 

наголошено на важливості обговорюваної проблеми в рамках розбудови 

держави та розвитку нації. Так, службою проаналізовано ситуацію щодо якості 

продукції, яку поставляють до освітніх закладів області. Надані рекомендації, 

як мінімізувати в тендерних пропозиціях ризик потрапляння неякісних та 

небезпечних для здоров’я та життя дітей продуктів харчування.  

Спеціалісти Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії  

Головного управління 26 квітня 2017 року приймали участь у верифікаційному 

візиті компетентних органів: 

- Китайської Народної Республіки з питань оцінювання вітчизняної 

системи державного контролю за безпечністю харчових продуктів у частині 

виробництва яловичини на підприємстві ПАТ «Конотопм’ясо» (м. Конотоп, 

Сумська область), де робота, з перевірки системи держконтролю безпечності 

виробництва яловичини, представниками китайської місії була визнана досить 

продуктивною та ефективною.  

- Республіки Молдова з питань перевірки підприємства ПРАТ 

«Сумирибгосп» рибцех «Конотоп» щодо дотримання вимог законодавства 

республіки Молдова з метою включення підприємства в реєстр експортерів. 

Згідно наказів Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 

області були проведені відповідні підготовки та атестації лікарів ветеринарної 

http://zakon.rada.gov.ua/go/771/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/771/97-%D0%B2%D1%80
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медицини, з метою надання права нанесення позначки придатності й 

ветеринарних штампів. Спеціалісти, які пройшли атестацію, одержали 

офіційний допуск атестаційної комісії на проведення передзабійного 

ветеринарного огляду та ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних 

продуктів, нанесення позначки придатності і ветеринарних штампів. 

В березні звітного року в приміщенні Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумські області був проведений тренінг на тему 

«Впровадження та застосування постійно діючих процедур, що засновані на 

принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних 

точках (НАССР), організація моніторингових досліджень, порядок видачі 

ветеринарних документів» за участі фахівців MNC Group за підтримки 

Європейського Союзу. До участі в тренінгу були запрошені працівники 

територіальних управлінь Держпродспоживслужби області та керівники 

(представники) операторів ринку харчових продуктів.  

В червні місці 2017 року управлінням безпечності харчових продуктів та 

ветеринарії на базі Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 

області був проведений тренінг-навчання з послідуючим тестуванням на тему: 

«Методичні рекомендації щодо процедур здійснення відбору зразків на 

виконання Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів 

та забруднювачів у живих тваринах та необроблених харчових продуктах 

тваринного походження» та виконання Програми визначення статусу України, 

як країни з контрольованим ризиком щодо губчатоподібної енцефалопатії 

великої рогатої худоби. Були запрошені для участі у тренінгу-навчанні 

уповноважені лікарі, що здійснюють державний контроль за дотриманням 

необхідних гігієнічних вимог щодо забезпечення безпечності готових харчових 

продуктів тваринного походження на бійнях, гуртівнях та потужностях з 

розбирання та обвалювання м’яса, та осіб закріплених відповідальними за 

відбір зразків по програмі державного моніторингу. 

В жовтні місяці з метою інформування операторів ринку харчових 

продуктів та надання роз’яснень деяких норм законодавства, щодо експорту 

продукції тваринного та харчової продукції рослинного походження, стосовно 

вимог українського законодавства щодо затвердження експортних 

потужностей, внесення змін до реєстру затверджених експортних потужностей, 

вимог ЄС щодо експорту харчової продукції, Рішення Міжурядової ради зі 

співробітництва в галузі ветеринарної медицини про Єдині правила державного 

ветеринарного нагляду при міжнародних і міждержавних перевезеннях 

тваринницьких вантажів до країн СНД, особливості при експорті харчової 

продукції до країни Євразійського економічного союзу, особливості при 

експорті харчових продуктів рослинного походження, особливості щодо 

лабораторних досліджень при експорті харчових продуктів, у форматі круглого 

столу був проведений семінар з операторами ринку, які внесені до реєстру 

затверджених експортних потужностей, які експортують та мають намір 

експортувати свою продукцію. 

В зв’язку із збільшенням випадків ботулізму в Україні, в тому числі і в 

продукції, яка реалізовувалась на агропродовольчих ринках, змінами в 
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харчовому законодавстві спільно відділами безпечності харчових продуктів та 

державного контролю управління безпечності харчових продуктів та 

ветеринарії в червні 2017 року було проведено семінар-нараду із завідуючими 

державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках області із 

послідуючим тестуванням. Були обговорені такі питання: зміни в харчовому 

законодавстві, контроль за продукцією промислового виробництва. 

Представники управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії 

та управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 

Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області спільно з 

представниками управління охорони здоров’я, органів місцевого 

самоврядування, інспекції з благоустрою Сумської міської ради, ДУ «Сумський 

обласний лабораторний центр» МОЗ України взяли участь в програмі «Своя 

правда» на тему: «Ботулізм на Сумщині, де причаїлась небезпека?» на 

Сумському обласному телебаченні.  

На виконання наказу Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів № 366 від 31.05.2017 року «Про 

вжиття заходів» по недопущенню випадків серед населення на ботулізм 

спеціалістами установ Держпродспоживслужби в Сумській області 

проводилась активна роз’яснювальна робота серед операторів ринку, які 

здійснюють виготовлення, транспортування та реалізацію рибної продукції, 

моніторинг постачальників риби в’яленої в закладах, де здійснюється її 

реалізація. Здійснювалося щоденне обстеження закладів роздрібної торгівлі на 

предмет реалізації риби в’яленої виробництва ФОП Меркулов А.В. 

Спеціалістами лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках 

області здійснюється щоденний моніторинг постачальників риби в'яленої на 

агропромисловиму ринку. Риби в’яленої виробництва ФОП Меркулов А.В. в 

реалізації не виявлено. В куточках споживачів та в місцях продажу харчової 

продукції розміщені інформаційні листи, також інформування відбувалось 

через повідомлення на сайтах районних, міських управлінь 

Держпродспоживслужби, міських, селищних та сільських рад, публікації в 

районних та міських газетах, виступи на місцевих радіо, телебачення, 

ретрансляцію оголошення по системі гучномовців, радіоточках на 

агропродовольчих ринках, бесіди з керівниками оздоровчих таборів, 

навчальних закладів та підприємцями, які здійснюють обіг харчових продуктів. 

Реєстрація операторів ринку 

Станом на 01.01.2018 року на території області зареєстровано 8626 

операторів ринку. Триває реєстрація операторів ринку, ведеться 

роз’яснювальна робота щодо норм законодавства та необхідності державної 

реєстрації.  

Державний моніторинг  

Згідно розроблених та затверджених планів: 

- Державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та 

забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових 

продуктах тваринного походження в  2017 році  було направлено 

336 зразки (м’язів ВРХ – 53 зразки, печінки ВРХ – 21, нирок ВРХ 3, 
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сечі ВРХ – 31 зразок; м’язів свиней – 23 зразки, печінки свиней – 12, 

нирок свиней 3, сечі свиней – 15; м’язів індиків – 16, печінки індиків – 

8; риби – 16 зразків; молока – 49 зразків; яєць – 70 зразків; меду – 16 

зразків), які були досліджені на 134 групи показників. 

- Державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження 

при здійсненні  прикордонного державного контролю вантажів, що 

ввозяться на митну на територію України у 2017 році було направлено 

27 зразків (15 зразків какао-бобів, 7 зразків какао-порошку та 5 зразків 

какао-масла, які були досліджені на 13 груп показників) 

- Державного моніторингу кормів, кормових добавок та преміксів – 

було направлено 4 зразки кормів та кормових добавок. 

- Для досліджень яєць на наявність залишків фіпронілу, згідно 

доручення №602-01/36 від 05.09.2017 року було направлено 82 зразки.  

Виконання вищевказаних Планів державного моніторингу складає 100% 

За результатами досліджень фактів отримання позитивних результатів 

дослідження щодо залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у 

живих тваринах і необроблених продуктах тваринного походження, рослинної 

продукції, яйцях курячих, кормах не було. 

Позитиви  

За даними Сумського філіалу ДНДІЛДВСЕ за 2017 рік при проведенні 

випробувань було встановлено 15 випадків виявлення забруднювачів в 

продукції тваринного походження, які при повторному дослідженні 

підтверджені не були.  

В ході проведених розслідувань, проведених фахівцями територіальних 

установ було вжито необхідних заходів щодо недопущення забруднювачів в 

продукцію тваринного походження.  

Згідно інформації Державного науково-дослідного інституту з 

лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи в IV кварталі 

виявлено перевищення максимально дозволених рівнів пестицидів у рибі ТОВ 

«Клото», с. Руднівка, Сумського району. Спеціалістами Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області спільно з спеціалістами Сумського 

районного управління Головного управління Держпродспожислужби в 

Сумській області  проведено розслідування причин потрапляння пестицидів у 

рибу, відібрані зразки для проведення повторних досліджень. Для з’ясування 

причин потрапляння забруднювача відібрано та досліджено зразки риби, мулу і 

води. До закінчення з’ясування причин потрапляння пестицидів у рибу було 

призупинено переміщення риби, як в господарстві, так і за його межі. Риба 

забруднена пестицидами була утилізована на ветсанзаводі. Подальше 

розведення риби в даному господарстві буде проводитись під посиленим 

контролем Держпродспоживслужби, згідно затвердженого Плану-заходів. 

 

Звіт Про ветеринарно-санітарний нагляд та контроль на забійних 

пунктах господарств і організацій, в лабораторіях ветеринарно-санітарної 

експертизи за 2017 рік по Сумській області  



8 

 

За 2017 рік при проведенні ветеринарно-санітарної експертизи на ринках 

оглянуто (проведено експертиз), всього – 514138. Проведено лабораторних 

досліджень, всього – 878184. Виявлені хвороби, випадків: 

Інфекційних хвороб при дослідженні м’яса та інших харчових продуктів 

не виявлено. 

Під час проведення огляду та проведення лабораторних досліджень було 

виявлено: 

інвазійні хвороби свиней, а саме: ехінококоз – 584 випадки, інші інвазійні 

хвороби – 96, незаразні захворювання – 34 випадки.  

незаразні хвороби великої рогатої худоби – 11 випадків, інвазійні хвороби 

великої рогатої худоби – 70 випадків. 

незаразні хвороби інших видів тварин (погане знекровлення кролів, 

тушки кролів без лапок, тушки птиці виснажені, погано знекровлені, з 

неприємним запахом, намулювання тушок птиці, нутрії без лапок, погано 

знекровлені) всього – 195 випадків. 

Недопущено до реалізації 5 туш свиней, загальною вагою 1,928 т: з них 3 

туші, вагою 0,320 т направлено на знешкодження, 2 туші вагою 0,233 т 

направлено на утилізацію, субпродуктів свинячих загальною вагою 1,375 т, які 

направлені на утилізацію;  

Недопущено до реалізації 0,297 т субпродуктів великої рогатої худоби, 

які були в повному обсязі направлені на утилізацію, 6,197 т молока та 

молокопродуктів; 6,039 тис. шт. яєць; 1,879 т риби та рибопродуктів; 0,053 т 

меду, 22,964 т овочів і фруктів; 0,221 т готових харчових продуктів; 1,741 т олії 

– які не відповідали ветеринарним та санітарним вимогам. 

 

Організація протиепізоотичної роботи 

З метою підтримання контрольованої епізоотичної ситуації в області 

Головне управління проводить комплекс обов’язкових протиепізоотичних 

заходів, спрямованих на недопущення занесення та поширення інфекційних 

захворювань, в першу чергу, спільних для тварин і людей. 

Організація протиепізоотичної роботи в області проводиться згідно 

планів профілактичних протиепізоотичних заходів, планів державного 

моніторингу інфекційних хвороб тварин, державних програм по викоріненню 

інфекційних захворювань. 

З метою вивчення та контролю епізоотичної ситуації проводилися 

дослідження з метою виявлення інфекційних та інвазійних захворювань тварин, 

птиці, риби, бджіл. Загалом службою ветеринарної медицини області 

контролюється 113 хвороб тварин. План профілактичних протиепізоотичних 

заходів в цілому виконаний, за виключенням щеплення свиней проти 

лептоспірозу, щеплення собак та котів проти сказу. Не виконаними планові 

показники по щепленню тварин проти сказу по Кролевецькому, 

Недригайлівському, Роменському, Сумському районах та м. Шостка.  

Із списку особливо небезпечних хвороб на території області протягом 

2017 року було зареєстровано сказ та сибірку та африканську чуму. Ситуація 

щодо хронічних, повільно протікаючих інфекцій, залишається контрольованою. 
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За рік зареєстровано 56 випадків захворювання тварин на сказ у 44 

неблагополучних пунктах на території 17 районів та 3 міст обласного значення. 

Станом на 01.01.2018 заходи з ліквідації продовжуються по 17 

неблагополучних пунктах. 

Африканську чуму свійських свиней виявлено в листопаді місяці на 

території Шосткинського району в с. Собичеве. Африканську чуму у диких 

свиней підтверджено на території Липоводолинського району поблизу с. Лучка. 

У неблагополучних пунктах проводяться оздоровчі заходи. 

З метою координації дій різних служб по питаннях забезпечення 

епізоотичного благополуччя щодо сказу тварин, АЧС, заразного вузликового 

дерматиту ВРХ, сибірки, грипу птахів, ящуру в звітному році проведено 7 

засідань Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії (ДНПК) при 

Сумській обласній державній адміністрації та більше 200 засідань ДНПК при 

районних державних адміністраціях та міськвиконкомах. 

З метою інформування населення постійно проводиться роз’яснювальна 

робота: розповсюджено більше 30000 листівок, буклетів, пам’яток, надруковано  

статті на шпальтах газет та розміщуються на сайтах установ, здійснено понад 

50 виступів по радіо та телебаченню. Заслуговують на увагу найбільш змістовні 

матеріали: «АЧС та сказ тварин – у полі зору епізоотологів», «Влада Сумщини 

вживає заходів, щоб упередити розповсюдження африканської чуми свиней на 

Шосткинщині», «Підвищення обізнаності про АЧС», «Про АЧС і сказ тварин». 

Проведено в лютому, вересні, грудні семінари з питань профілактики 

небезпечних зоонозних захворювань тварин, таких як АЧС, нодулярний 

дерматит  ВРХ, трихінельоз, ящур, сказ, губчастоподібна енцефалопатія ВРХ, 

високопатогенний грип птиці та хвороба Ньюкасла птиці. 

 

Державний контроль фітосанітарної безпеки  

 

Мета державного контролю у сфері фітосанітарної безпеки – 

попередження проникнення та розповсюдження на території нашої області 

регульованих шкідливих організмів, локалізація та ліквідація їх вогнищ, 

створення системи управління фітосанітарними ризиками, запровадження 

карантинних режимів, організація захисту рослин при вирощуванні 

сільськогосподарських культур, а також захист споживачів від придбання 

заражених шкідниками, хворобами рослин та бур’янами об’єктів регулювання, 

в тому числі імпортних, що можуть завдати шкоди народному господарству та 

навколишньому середовищу країни. 

Протягом  2017 року спеціалістами відділу фітосанітарних заходів на 

кордоні здійснювався фітосанітарний контроль імпортних, експортних та 

транзитних об’єктів регулювання.  

В пунктах пропуску на державному кордоні здійснено фітосанітарний 

контроль при ввезенні  на територію Сумської області 85543 одиниць 

дерев’яного пакувального матеріалу.  

На митному кордоні в режимі транзиту проінспектовано 201291 штук 

живців троянд. 
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Випадків порушення фітосанітарних вимог України, виявлення 

регульованих шкідливих організмів, вилучення та знищення об’єктів 

регулювання у пунктах пропуску на кордоні не зареєстровано. 

У внутрішніх митницях здійснено фітосанітарний контроль при ввезенні 

імпортних вантажів з об’єктами регулювання 19303,3 тонн, із них: какао-боби, 

горіхи, сушені фрукти, борошно, насіння кукурудзи, соняшнику, сої та 

лікарської сировини. Проведено інспектування 28132 одиниць дерев’яного 

пакувального матеріалу. 

На митному пості «Центральний» зареєстровано три випадки порушення 

МСФЗ № 15: ввезення дерев’яного пакувального матеріалу із Індії та Російської 

Федерації без належного маркування. Піддони направлено на знищення. До цих 

країн направлені нотифікаційні повідомлення. 

Випадків виявлення регульованих шкідливих організмів у внутрішніх 

митницях не зареєстровано. 

Станом на 01.12.2016 року в інформаційну систему «єдине вікно» 

надійшло 1544 справи. 

За 2017 рік спеціалістами відділу карантину рослин зареєстровано 52 

суб’єкта господарювання діяльність яких пов’язана з виробництвом та обігом 

об’єктів регулювання. 

На експорт оглянуто – 143 362 тонн (лікарська рослинна сировина, 

сушені плоди та овочі, зерно та зернопродукти),  86 570 м. куб. об’єктів 

регулювання (лісоматеріали, пиломатеріали). 

Видано – 6402 фітосанітарних сертифікатів.  

В межах України оглянуто – 8 442 тонн (лікарська рослинна сировина, 

сушені плоди та овочі, зерно та зернопродукти), 209 202 м. куб. (лісоматеріали, 

пиломатеріали). 

Видано - 4139 карантинних сертифікатів. 

В Сумській області на сьогодні зареєстровано 3 обмежено поширених 

карантинних організми: американський білий метелик, золотиста картопляна 

нематода, амброзія полинолиста.  

Для встановлення фітосанітарного стану території області спеціалістами 

обстежено близько 44 тис. га угідь. Виявлено 61,16 га нових вогнищ 

карантинного бур’яну амброзії полинолистої. 

На експорт до КНР проведено обстеження полів: 

ячменю 43 поля на площі понад 3 тис. га (3014,3 га); 

кукурудзи 409 полів на площі понад 33 тис. га (33971,14 га); 

сої 62 поля на площі понад 6 тис. га (6754,79 га); 

Загальна площа зараження карантинними організмами по області: 

Американського білого метелика - 228,81 га у 6 районах. 

Золотиста картопляна нематода - 1015,29 га у 8 районах. 

Амброзії полинолистої - 1387,12 га розповсюджена в усіх районах області 

в т.ч. в 4 сільськогосподарських підприємствах, а саме ТОВ «Агрофірма 

Вікторія» в Буринському районі - 182 га, ТОВ «БіоЛат» в Конотопському 

районі - 78,6 га, в Краснопільському ТОВ «УК.АЗ. Дружба» - 10 га, в 

Л.Долинському СВК «АФ «Семенівська» - 18 га. На засмічених площах в 
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населених пунктах проводиться боротьба шляхом скошування, а в 

сільськогосподарських підприємствах - ліквідація хімічним методом. 

За 2017 рік по Сумській області проведено боротьбу з шкідниками, 

хворобами та бур’янами на площі 1 млн. 988,6 тис. га. 

Біологічний метод застосований на площі 183,8 тис. га., в тому числі 

трихограмовано 108,0 тис. га.  

Оброблено проти бур’янів 1 млн. 48 тис. га., із них: посіви озимих 

зернових оброблені на площі майже 190,0 тис. га; ярих зернових – 20,5 тис. га; 

доглянуто посівів соняшнику 198,3 тис. га; посівів кукурудзи - 415,1 тис. га; 

цукрового буряку – 22,2 тис. га; сої – 170,1 тис. га; горох – 13,4 тис. га; ріпаки – 

11,4 тис. га. та інших культур  на площі 8,0 тис. га.  

Проведений захист хімічним методом сільськогосподарських культур від 

хвороб на площі  351,0 тис. га, а саме: від комплексу хвороб внесено фунгіцидів 

в посівах озимої пшениці на площі 207 тис. га; ярих зернових – 16,0 тис. га; 

ріпаків – 12,0 тис га; соняшнику – 62,0 тис. га; зернобобових – майже 40,0 тис. 

га; інші культури – 12,0 тис. га.  

Проти шкідників оброблено 321,8 тис. га. Посіви озимої пшениці 

захищені на площі 138,0 тис. га, ярих зернових – 11,7 тис. га; кукурудзи 39,0 

тис. га, ріпаки – 20,7 тис. га; зернобобові –19,0 тис. га, сої – 9,0 тис. га, 

соняшнику – 16,5 тис. га, цукрового буряку – 6,2 тис. га; картоплі (присадибні 

ділянки) – 60,0 тис. га, інші – 1,7 тис. га.  

Десикацію проведено на площі 82,2 тис. га.  

Протруєно насіння ярих культур  20,2 тис. тонн , озимих культур – 33,8 

тис. тонн. 

На всі ці проведені захисні роботи орієнтовно використано засобів 

захисту рослин – 2,4 тис. тонни.  

Спеціалістами управління фітосанітарної безпеки за 12 місяців 2017 року 

проведено 164 заняття з особами, робота яких пов’язана з пестицидами та 

агрохімікатами та видано 1570 допусків (посвідчень) на право проведення 

таких робіт.  

Спеціалістами управління на предмет виявлення шкодочинних організмів 

обстежено 877,3 тис. га сільськогосподарських угідь. 

Весняні контрольні обстеження проведені на 19,7 тис.га. 

Осінні ґрунтові розкопки проведені на площі 121,2 тис.га 

Відділом прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків 

управління фітосанітарної безпеки у 2017 році складено 1 довгостроковий 

прогноз. 

За 12 місяців спеціалістами складено: 325 інформаційних повідомлень, 

364 сигналізаційних повідомлень. 

Складено 7 короткострокових прогнозів. 

За звітний період до відділу контролю за обігом засобів захисту рослин 

надійшло 9 звернень громадян з приводу ймовірного порушення вимог чинного 

законодавства при використанні пестицидів та агрохімікатів. Спеціалісти 

управління фітосанітарної безпеки разом зі спеціалістами управління 

державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в межах своїх 
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повноважень провели з’ясування викладених фактів та направили відповіді. 

Суб’єктам господарювання було рекомендовано дотримуватись вимог 

санітарного застосування пестицидів в народному господарстві. 

 

Дотримання санітарного законодавства 

 

Згідно з «Положенням про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 667 відповідно 

до покладених завдань Головне управління Держпродспоживслужби приймало 

участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на 

виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення 

інфекційних хвороб, в тому числі через харчові продукти, групових та 

індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань 

(отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної 

безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними джерелами, іншими 

джерелами іонізуючих випромінювань. 

Протягом 2017 року епідемічна ситуація в цілому по області 

характеризувалась як нестійка. Серед резонансних подій – спалахи інфекційних 

захворювань у 4 районах області, спричинених порушеннями режимів 

приготування готових страв та недотримання гігієнічних вимог, під час яких 

постраждали 89 осіб, з них 62 дитини.  

Динаміка виникнення епідемічних ускладнень за останні роки свідчить, 

що періоди загострення епідемічної ситуації припадають на час дії мораторію 

щодо проведення планових заходів державного нагляду (контролю), виходячи з 

чого вживати необхідних заходів на упередження виникнення ускладнень не 

видавалося можливим.  

Аналіз причин та факторів виникнення захворювань протягом попередніх 

років свідчив про переважні причинно-наслідкові зв’язки між захворюваннями 

та недотриманням гігієнічних навичок населення щодо приготування, термінів 

зберігання та вживання страв.  

Останнім часом виникають більше випадків в т.ч. і групових 

захворювань, пов’язаних з недотриманням правил на всіх етапах поводження з 

харчовими продуктами в закладах громадського харчування та організованих 

колективах. 

Враховуючи активну міграцію населення, розвиток туристичних, 

економічних зв’язків існують реальні передумови занесення на територію 

області випадків карантинних та інших особливо небезпечних інфекцій.  

Стан виконання наданих Держпродспоживслужбою пропозицій щодо 

зміцнення матеріально-технічної бази в закладах освіти (окремо по типах 

закладів: дошкільні, загальноосвітні, вищі навчальні І-ІІ ступеня акредитації), 

виглядає наступним чином: 
Типи закладів Надано пропозицій Виконано пропозицій 

дошкільні заклади 276 255 

загальноосвітні заклади 536 490 

ПТНЗ та ССУЗ 62 57 



13 

 

Всього: 874 802 

Не виконані пропозиції Держпродспоживслужби щодо капітального 

ремонту ДНЗ «Ялинка» (м. Конотоп), капітального ремонту харчоблоку ПТНЗ 

с. Реутинці Кролевецького району, придбанню нових меблів у ЗОШ с. 

Заводське В.Писарівського району.  

Кількість закладів, що потребують проведення реконструкції та 

капітального ремонту (окремо по типах закладів: дошкільні, загальноосвітні, 

вищі навчальні І-ІІ ступеня акредитації)  
Типи закладів Потребують 

реконструкції 

Потребують 

капітального ремонту 

дошкільні заклади 3 41 

загальноосвітні заклади 5 50 

ПТНЗ - 1 

ВНЗ І-ІІ ст. акр. - 2 

Зокрема: 

потребує капітального ремонту покрівля Миронівського НВК 

Шосткинського району;  

потребують капітального ремонту покрівля гуртожитку ВПТНЗ-4, 

покрівля майстерні КЗ «ПТУ-20» м. Конотоп; 

в Охтирській гімназії потребує реставрації корпус будівлі; 

потребують реконструкції фасади будівель ДНЗ № 3, № 11м. Конотоп; 

в ДНЗ с. Реутинці Кролевецького району потребує проведення 

капітального ремонту харчоблок.  

Серед проблемних питань, які потребують вирішення в закладах освіти 

області: 

не забезпеченість проточною водою харчоблоків 8 навчальних закладів: 

Липоводолинського району, Шосткинського району, Серединобудського 

району, Ямпільського району, Білопільського району); 

облаштування внутрішніх туалетів 15 навчальних закладів в 

Роменському, Ямпільському, Глухівському, Кролевецькому, 

Липоводолинському, Тростянецькому, Шосткинському, Недригайлівському 

районах. 

Це свідчить про не виконання органами місцевого самоврядування та 

місцевими державними адміністраціями повноважень у галузі соціального 

обслуговування населення згідно п. 5, розділу ІІІ Положення про місцеву 

державну адміністрацію, п.п. 1, п. а, ст. 32. Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 20 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», що сприяє погіршенню 

умов виховання і навчання дітей, виникненню спалахів харчових отруєнь в 

організованих дитячих колективах. 

У сфері надання адміністративних послуг Головне управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області керується Законом України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя», від 24.02.1994 № 

4004-XII, Законом України «Про адміністративні послуги», від 06.09.2012р. 

№5203-VІ; Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
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діяльності» від 06.09.05р. №2806-ІV; Законом України «Про перелік документів 

дозвільного характеру» № 3392-VI від 19.05.2011, Розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» та від 26 жовтня 2011 р. № 1067-р «Про 

затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються 

Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, 

що належать до сфери її управління», наказом Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, від 10.05.2017 № 

308 «Про затвердження інформаційних і технологічних карток 

адміністративних послуг». 

З моменту утворення Головного управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області по теперішній час налагоджена співпраця щодо надання 

адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг. 

Протягом 2017 року видано дозвільних та погоджувальних документів 

- 361, а саме: 

дозволів (санітарні паспорти) на право роботи з радіоактивними 

речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання - 30;  

дозволів на проведення діагностичних, експериментальних, 

випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, 

організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого 

випромінювання – запити не надходили; 

рішень про видачу висновку екологічної експертизи та про можливість 

видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря для 

подальшого застосування департаментом екології та природних ресурсів 

Сумської обласної державної адміністрації – 223 (позитивних), 21 - щодо 

неможливості видачі дозволу; 

актів санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта (для отримання 

ліцензії на провадження медичної практики  та поводження з прекурсорами) – 

57;  

санітарних паспортів на місця зберігання пестицидів та отрутохімікатів – 

30. 

Протягом листопада-грудня 2017 року відповідно до порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення 

лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час 

здійснення державного контролю (нагляду), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 07.03.2013 № 238, та паспорту бюджетної 

програми на 2017 рік за КПКВК 2809040, на виконання ст. ст. 18, 20, 30 Закону 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів» в порядку державного нагляду проведено 

лабораторні дослідження харчових продуктів та продовольчої сировини в 

навчально-виховних закладах області з метою оцінки якості та безпечності 

харчування дітей, а також дослідження зразків питної води з джерел 

централізованого і децентралізованого господарсько-питного водопостачання.  
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При проведенні досліджень у закладах освіти та охорони здоров’я 

виявлено 406 проб води питної та харчових продуктів, які не відповідали 

вимогам нормативно-технічної документації за показниками якості та 

безпечності. При дослідженні змивів з об’єктів довкілля в цих закладах 

незадовільні результати встановлено у 65 змивах (1,57%). 

Крім того проведені дослідження стану забрудненості довкілля 

збудниками паразитарних хвороб, дослідження проб готових страв на 

калорійність, стану дотримання протиепідемічного режиму у лікувально-

профілактичних закладах, радіологічні та інструментальні дослідження, 

результати яких на даний час узагальнюються та будуть оприлюднені після 

завершення досліджень ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ 

України». 

Серед актуальних питань, які потребують вирішення в сфері санітарного 

та епідемічного благополуччя – стан питного водозабезпечення населення 

області, (всього централізованим водопостачанням охоплено 68% населення), з 

огляду на погіршення якості питної води як за санітарно-хімічними, так і за 

мікробіологічними показниками, регламентованими ДСанПіНу 2.2.4-171-10 

«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», 

незадовільна якість води децентралізованих джерел водопостачання, в т. ч. 

приватного сектору, через що існує постійна загроза отруєнь населення 

(передусім дитячого) нітратами та погіршення епідемічної ситуації. Одним з 

шляхів вирішення покращення санітарно-технічного стану сільських водогонів 

та розвиток централізованого водопостачання у тих населених пунктах, де воно 

відсутнє чи обмежене з першочерговим охопленням закладів інфраструктури 

сільських населених пунктів. 

Значної уваги Держпродспоживслужби потребують питання 

оздоровлення дітей урахуванням проблем облаштування і матеріально-

технічного забезпечення оздоровчих закладів. Актуальним залишається також 

виконання норм харчування дітей, в т. ч. в оздоровчий період, оскільки 

протягом останніх років спостерігається зменшення споживання дітьми 

продуктів, багатих білками тваринного походження (м’яса, риби, яєць, сиру 

твердого та м’якого), вітамінами, мінеральними речовинами (фруктів, овочів) 

та збільшення споживання дешевих продуктів, які містять легкозасвоювані 

вуглеводи (хліб, макаронні вироби, картопля, цукор). Особливої уваги потребує 

питання якості харчування через застосування штучних барвників, 

консервантів, стабілізаторів, що потребує подальшої співпраці з структурними 

підрозділами з питань освіти.  

Проблемним питанням в контексті поводження з відходами є практично 

вичерпаний ресурс більшості полігонів ТПВ та відсутність на території області  

об’єктів обробки та переробки відходів. Переважна більшість їх експлуатується 

з порушеннями технологічних та санітарних вимог (полігон м. Ромни 

(Пустовійтівка Роменського району, м. Суми (Краснопільський район), м. 

Конотоп (Конотопський район), м. Кролевець (Кролевецький район), а також 

неможливість виконання в повному обсязі Державних санітарно-

протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, що 
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затверджені наказом МОЗ України від 08.06.2015 № 325, зокрема п. 18 розділу 

5 щодо кремації (спалювання) патологоанатомічних та органічних операційних 

відходів категорії В (органи, тканини). 

 

Державний контроль у сфері захисту прав споживачів 

 

Управління захисту споживачів Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області протягом 2017 року проводило 

свою роботу щодо перевірки якості та безпечності непродовольчих товарів у 

відповідності до вимог Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», згідно Доручень 

Департаменту захисту споживачів Держпродспоживслужби, річного плану 

роботи, звернень юридичних та фізичних осіб.  

Протягом звітного року в ході проведення планових та позапланових 

заходів проведено 246 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють 

продаж та реалізацію непродовольчих товарів у містах Суми, Охтирка, Ромни, 

Шостка, Конотоп, Глухів, Путивль, Кролевець, С.Буда та смт. Ямпіль. 

Порушення виявлені у 204 підприємствах, що становить 82,9 % від 

перевірених. 

Всього виявлено 195 видів різного роду порушень. Найбільш 

характерними з них були: 

- відсутність своєчасної та повної інформації про продукцію – 172 (88,2%); 

- реалізація товару, термін придатності якого минув – 8 ( 4,1 %); 

- продаж товарів, які не відповідали вимогам нормативних документів – 9 

(4,6 %). 

Перевірено безпеку продукції на суму 3217,80 тис. грн., забраковано та 

знято з реалізації товарів на суму 792,5 тис. грн., що становить 24,6 % від 

перевірених.  

За порушення прав споживачів при реалізації непродовольчих товарів та 

надання послуг за звітний період ГУ Держпродспоживслужби в Сумській 

області притягнуто до адміністративної відповідальності 281 особу, на яких 

накладено адміністративних штрафів на суму 34,80 тис. грн., до суб’єктів 

господарювання застосовані адміністративно-господарські санкції, передбачені 

ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів», на суму 109,62 тис. грн.   

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріпленого 

Конституцією України права на звернення до органів державної влади, 

права громадян на участь в управлінні державними справами, а також 

підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, враховуючи 

необхідність об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень 

громадян, відповідно до вимог законодавства, управлінням захисту 

споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області проводиться 

постійна робота із зверненнями і скаргами громадян. 

За 2017 рік до управління захисту споживачів ГУ 

Держпродспоживслужби в Сумській області надійшло 675  звернень, заяв та 

скарг. З них 439 надійшло письмово, 236 – усно.  
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Найбільше скарг та звернень до управління надійшло щодо якості 

надання послуг – 372 звернення. Щодо якості непродовольчих товарів 

(мобільних телефонів, побутової техніки, взуття та одягу) – 248 звернень. 

В результаті розгляду скарг споживачам повернуто кошти за неякісні 

товари народного споживання та за неякісно надані послуги, на загальну 

суму 112,0 тис. грн. 

 

Робота зі зверненнями громадян. 

  Враховуючи, що рівень роботи із зверненнями громадян є важливим 

чинником довіри людей до влади, суспільно-політичної стабільності в регіонах 

і в державі в цілому, в Головному управлінні Держпродспоживслужби в 

Сумській області проводиться робота щодо забезпечення кваліфікованого і 

своєчасного розгляду звернень громадян. 

Протягом 2017 року розгляд звернень громадян в Головному управлінні 

Держпродспоживслужби здійснювався відповідно до Закону України “Про 

звернення громадян”. 

Ведення журналу реєстрації пропозицій, заяв, скарг та інша робота 

здійснюється в ручному режимі (до 600 звернень). В управлінні постійно 

здійснюється контроль за додержанням встановлених законодавством термінів 

розгляду звернень громадян, за їх своєчасним та якісним вирішенням. 

Випадків про притягнення до відповідальності посадових осіб, які 

допускають порушення вимог Закону України “Про звернення громадян” не 

було. 

Протягом 2017 року до Головного управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області надійшло 496 звернення громадян, з питань дотримання прав 

споживачів – 439 (письмових), вимог санітарного законодавства - біля 50 

звернень та інші. 

На офіційному сайті Головного управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області http://udpss.sumy.ua виділено окремий розділ «Звернення 

громадян», де зазначено контактний телефон, поштову та електронну адресу 

для надсилання звернень.  

 

Дотримання законодавства щодо регульованих цін 

 

Сектором контролю за регульованими цінами в 2017 році було 

заплановано проведення 12 перевірок суб’єктів господарювання з питань 

дотримання державної дисципліни цін при формуванні, встановленні та 

застосуванні регульованих цін (тарифів). Фактично здійснена одна та дві 

позапланові за зверненням громадян. Планові перевірки не проводились на 

підставі Закону України від 03.11.2016 №1728-VIII «Про тимчасові особливості 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності»  яким до 31.12.2017 встановлено мораторій на проведення органами 

державного нагляду (контролю) планових  перевірок. 

В ході проведення позапланової перевірки комунального підприємства  

«Сумитеплоенергоцентраль» Сумської міської ради з питань правильності 

http://udpss.sumy.ua/
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застосування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій, зазначених у зверненні мешканців які проживають за 

адресою м. Суми, пр. Лушпи, 9 було встановлено, що в період з 01.01.2016 по 

30.11.2016 підприємство завищувало встановлені рішеннями виконавчого 

комітету Сумської міської ради тарифи за рахунок збільшення  складової 

собівартості «Освітлення місць загального користування, підвальних 

приміщень та підкачування води», та «Енергопостачання ліфтів». До сплати 

мешканцям будинку виставлялась вартість фактично спожитої комунальної 

електроенергії згідно показників лічильника, яка відображалась в платіжних 

документах у графі «Коригування» як різниця вартості між фактичним 

нарахуванням та плановим по тарифу. Сума проведених донарахувань за 11 

місяців 2016 року по будинку за адресою м. Суми,  пр. Лушпи, 9 склала 

38693,86 грн. За результатом проведеної перевірки комунальному підприємству 

«Сумитеплоенергоцентраль» Сумської міської ради наданий припис, який 

виконаний підприємством в повному обсязі.  

На виконання доручення уряду сектором контролю за регульованими 

цінами щомісячно проводився постійний моніторинг застосування державних 

регульованих цін на лікарські засоби, які внесено до реєстру лікарських засобів, 

вартість яких підлягає відшкодуванню. Моніторинг цін проводиться на підставі 

інформації від суб’єктів господарювання, які приймають участь у програмі 

«Доступні ліки» та уклали відповідні договори з розпорядниками бюджетних 

коштів. У моніторингу приймають участь 19 суб’єктів господарювання, які 

щомісячно подають на розгляд понад 3тис. позицій регульованих цін. 

Було розглянуто 29 звернень фізичних та юридичних осіб з питань 

порядку формування та застосування державних регульованих цін. 

 

Результати організаційної діяльності  

 

За напрямком запобігання та протидії корупції в Головному управлінні 

протягом 2017 року здійснено ряд організаційних та профілактичних заходів. 

Так, у рамках чергового етапу декларування проводився моніторинг 

своєчасності подання електронних декларацій суб’єктами декларування, за 

результатами якого встановлені окремі порушення термінів фінансового 

контролю з боку деяких співробітників Головного управління. За виявленими 

фактами суб’єктами декларування надані пояснення спеціально уповноваженим 

суб’єктам в сфері протидії корупції. 

Уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції здійснювалася 

спеціальна перевірка відомостей щодо 9 кандидатів на посади державної 

служби в Головному управлінні (згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2015 р. № 171). 

Проводилася робота зі здійснення перевірки, передбаченої Законом 

України «Про очищення влади», зокрема направлено матеріали стосовно 19 

осіб. На основі відповідей органів, уповноважених на проведення перевірки, 

складаються висновки про результати. 
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За звітний період проведено навчальний семінар зі співробітниками 

управління фітосанітарної безпеки Головного управління, під час якого 

обговорені основні нюанси реалізації Закону України «Про запобігання 

корупції», у тому числі, що стосуються електронного декларування.  

Одним з напрямків антикорупційної роботи стало проведення службових 

розслідувань, зокрема за поданням прокуратури Сумської області (наприклад, 

щодо порушення вимог статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» 

співробітником Білопільського районного управління Головного управління 

(особа не задекларувала транспортний засіб). Зазначену особу притягнуто до 

дисциплінарної відповідальності відповідно до пункту 5 частини 2 статті 65 

Закону України «Про державну службу»). 

Уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції також 

проводиться розгляд звернень, що стосуються можливих корупційних дій. За 

звітний період надійшло 3 таких звернення. Під час розгляду одного з них, що 

стосувалося можливих протиправних дій одного зі співробітників Кролевецької 

районної лікарні ветеринарної медицини, проведено відповідну аудиторську 

перевірку, наслідком якої стало звільнення особи згідно пункту 3 статті 40 

Кодексу законів про працю України. 

У Головному управлінні розроблено та затверджено План заходів із 

запобігання та протидії корупції на 2018 рік. 

 

Аналіз правової роботи у відділі правового забезпечення за 2017 рік 
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вихідних 

листів 

Кількість 
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3 

 

 

418 

 

12 

 

 

29 

 

18 

 

539 

 

515 

 

3. Використання коштів державного бюджету 

 

Протягом 2017 року Головному управлінню Держпродспоживслужби в 

Сумській області для здійснення виробничої діяльності було виділено 

фінансування із Державного бюджету по програмі 2809010 «Керівництво та 

управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» в 

сумі 40 953 тис.грн. Із них на заробітну плату разом з нарахуваннями виділено 

38 013 тис.грн. На оплату комунальних послуг 690,6 тис.грн. Решта коштів 

витрачена на придбання товарів, послуг, відшкодування відряджень 
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працівникам. Також Головним управлінням  від наданих платних послуг було 

отримано надходжень в розмірі 1 250 тис.грн. Дані кошти протягом року дали 

змогу крім задоволення першочергових потреб здійснити оновлення 

комп’ютерної та оргтехніки шляхом придбання 53 комп’ютерів, 19 БФП, 5 

принтерів. Були здійснені поточні та капітальні ремонти  приміщень, в яких 

здійснюють свою діяльність працівники Головного управління. Для порівняння 

у 2016 році за даною бюджетною програмою було виділено 25 032,2 тис.грн. та 

отримано власних надходжень 1576,1 тис.грн. 

Також державою були виділені кошти для закупки ветеринарних 

препаратів по програмі 2809020 «Протиепізоотичні заходи та участь у 

міжнародному епізоотичному бюро» 332,6 тис.грн., для  проведення 

спеціальних заходів по програмі 2809040 «Здійснення державного контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів» в сумі 3 860,7 тис.грн. 

У 2016 році на ці цілі було виділено відповідно 200,9 тис.грн та 95,8 тис.грн. 

 Для забезпечення максимальної ефективності використання та економії 

бюджетних коштів під час закупівлі товарів, робіт і послуг Головним 

управлінням переважно використовувалась інформаційно-телекомунікаційна 

система «Prozzoro». За звітний період проведено 83 процедури електронних 

закупівель, з них 6 тендерних. Очікувана вартість тендерних закупівель 

планувалась у розмірі 4 млн. 128 тис. грн. Фактична ціна укладених за 

результатами торгів договорів 3 млн. 824 тис. грн. Економія бюджетних коштів 

склала 304 тис. грн.    

 

4. Організаційна інформація 

 

Протягом 2017 року відбулися зміни в структурі та штатному розписі 

Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, а саме: 

1. Відділ забезпечення протиепізоотичних заходів управління безпечності 

харчових продуктів та ветеринарії Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області змінив назву на відділ організації 

протиепізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та 

ветеринарії Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області. 

2. Управління контролю в сфері насінництва та розсадництва Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області реорганізовано та 

ввійшло в склад управління фітосанітарної безпеки Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області, як відділ контролю в сфері 

насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області. 

3. В управлінні державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 

області створено відділ санітарної охорони території управління державного 

нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області. 

4. Управління захисту споживачів Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області реорганізовано, замість відділу 
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контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового 

законодавства управління захисту споживачів Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області утворено два відділи: відділ 

контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства 

управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби 

в Сумській області та пробірного, відділ контролю у сфері торгівлі, робіт та 

послуг управління захисту споживачів Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області. 

5. Реорганізовані шляхом приєднання до Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області 18 районних, міськрайонних, 

міське та міжрайонне управління (без статусу юридичної особи): 

- Білопільське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- Буринське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- Великописарівське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- Глухівське міськрайонне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області 

- Конотопське міськрайонне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області 

- Краснопільське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- Кролевецьке районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- Лебединське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- Липоводолинське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- Недригайлівське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- Охтирське міськрайонне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- Путивльське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- Роменське міськрайонне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- Сумське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- Сумське міське управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- Тростянецьке районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- Шосткинське міськрайонне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 
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- Ямпільське міжрайонне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області. 

6. Відділ фінансового та організаційного забезпечення Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області реорганізовано в 

управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області, що включає в себе: 

відділ економічної діяльності та відділ бухгалтерського обліку та звітності. 

7. Сектор управління персоналом Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області реорганізовано у відділ управління 

персоналом Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області. 

8. Сектор правового забезпечення Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області реорганізовано у відділ правового 

забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 

області. 

9. Утворено нові структурні підрозділи: 

- відділ організаційно-господарського забезпечення Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- сектор з питань запобігання корупції Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- сектор внутрішнього аудиту Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- сектор реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області; 

- сектор розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації 

Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області. 

 

Структурна схема Головного управління Держпродспоживслужби  

в Сумській області 
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Примітка: 

 

Публічний звіт начальника Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області про діяльність за попередній рік 

буде проведено у формі офіційного виступу 23 січня 2018 року, о 11.00 год. в 

залі засідань за адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 25, в рамках Колегії Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області. 

 

Запрошуються до участі представники територіальних підрозділів 

Головного управління, представники громадських рад, об’єднань, організацій 

роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертів 

відповідних галузей та засобів масової інформації. 

 

Регламент заходу: 

  Для звіту керівника – до 30 хв. 

  Для відповідей на запитання – до 10 хв. 

 

Відповідальний структурний підрозділ: 

  Відділ організаційно-господарського забезпечення Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області. 

Контактна особа: 

  Бабій Володимир Іванович, начальник відділу, тел. (0542) 77-90-47,         

e-mail: biolex@ukr.net 
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