
Звіт про діяльність відділу правового забезпечення за 2018 рік 

 

 
 

Основним напрямком роботи відділу правового забезпечення Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області є організація 

забезпечення реалізації державної правової політики та правильного 

застосування законодавства у сферах діяльності Головного управління. 

 

1. Забезпечення законності під час розробки та підписання 

документів в Головному управлінні. 

 

Протягом 2018 року відділом правового забезпечення проведено 

правовий аналіз 2130 нормативних актів Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області, 2047 кадрових наказів та 5314 

листів підготовлених структурними підрозділами Головного управління. 

 

Протягом звітного періоду відділом правового забезпечення було 

розглянуто 983 документи, підготовлено та направлено 1549 документів серед 

яких судові документи, листи загальної кореспонденції, листування щодо 

укладення договорів, претензійні документи, відповіді на звернення громадян 

та органів державної влади та місцевого самоврядування, а також листування з 

правоохоронними органами. 

 

2. Забезпечення законності під час підготовки та укладання 

договорів. 

 



Відділом правового забезпечення протягом 2018 року постійно велася 

договірна робота з метою забезпечення безперебійної роботи Головного 

управління. Протягом 2018 року спільно з управлінням бухгалтерського обліку, 

економіки та звітності забезпечено укладення 940 договорів та додаткових угод 

до них, з них 126 договорів про надання фітосанітарних послуг, що забезпечило 

надходжень коштів за надання фітосанітарних послуг до спеціального фонду на 

загальну суму 2 792 294 грн., які в подальшому були використані для 

належного матеріально-технічного забезпечення діяльності Головного 

управління. 

 

3. Забезпечення законності під час застосування адміністративних та 

фінансових санкцій посадовими особами Головного управління. 

 

Одним з найбільш пріоритетних напрямків роботи в діяльності відділу 

було забезпечення дотримання законності при застосуванні адміністративних 

та фінансових санкцій Головним управлінням. За звітний період відділом 

правового забезпечення було проаналізовано 622 проекти постанов про 

застосування штрафних санкцій на загальну суму 2 122 606 грн. та матеріали 

відповідних перевірок. З постанов, винесених протягом 2018 року в судовому 

та адміністративному порядку було скасовано 3 рішення про застосування 

адміністративних та адміністративно-господарських санкцій, що становить 

менше 0,5% від загальної кількості, постанови про застосування штрафних 

санкцій, які були винесені начальником Головного управління в судовому та 

адміністративному порядку не скасовувались.  

 

Особлива увага по відповідному напрямку була приділена напрямку 

безпечності харчових продуктів. Зокрема, за участі відділу правового 

забезпечення головним державним ветеринарним інспектором було винесено 

41 постанова на загальну суму 1 042 440 гривень за порушення встановлених 

законодавством гігієнічних вимог до виробництва та/або обігу харчових 

продуктів. З них 9 постанов було оскаржено до судів першої та апеляційної 

інстанції, однак жодна з постанов не була скасована в судовому порядку. 

Постанови, що не були виконані в добровільному порядку порушниками, 

передані до органів державної виконавчої служби на загальну суму 174 981 грн. 

Також спеціалістами відділу правового забезпечення було передано до суду 6 

матеріалів для стягнення застосованих штрафних санкцій за порушення 

законодавства про безпечність харчових продуктів на загальну суму 151 446 

грн. 

 

4. Представництво інтересів Головного управління в судових 

органах. 

 

Основним напрямком роботи відділу у 2018 році було представництво та 

захист інтересів Головного управління в судових органах. Протягом звітного 

періоду працівниками відділу правового забезпечення прийнято участь у 116 

судових засіданнях, з них начальник відділу прийняв участь у 60 судових 

засіданнях. Крім цього, безпосередньо відділом правового забезпечення було 

підготовлено та подано до суду 209 процесуальних документів. Зокрема, 

відділом правового забезпечення були направлені позовні заяви про стягнення 



застосованих штрафних санкцій на суму 561 312 грн. Решта позовних заяв 

продовжує перебувати на розгляді в різних судових інстанціях. Крім того, 

відділом було подано 42 відзиви на позовні заяви пред’явлені до Головного 

управління та подано 8 апеляційних скарг.  

 

За результатами розгляду судових справ видано 13 виконавчих листів на 

користь Головного управління, які були пред’явлені до органів державної 

виконавчої служби. Усього протягом звітного періоду до органів державної 

виконавчої служби передано 22 виконавчих документів на загальну суму 

307 529 грн. 

 

Відділом правового забезпечення ефективно проводилася робота 

спрямована на досудове стягнення застосованих штрафних санкцій, протягом 

2018 року за результатами перемовин суб’єктами господарювання було 

сплачено в позасудовому порядку 201 691,58 грн. Зокрема начальником 

відділу правового забезпечення були проведені переговори з ФОП 

Мельниковою Ю.В. (магазин «Аврора»), за результатами яких була сплачена 

вартість дослідження відібраних зразків та застосовані штрафні санкції на 

загальну суму в 81 175,58 грн. Крім того, начальником відділу були проведені 

перемовини з ТОВ «Віола Медтехніка», які оскаржували в судовому порядку 

застосовані штрафні санкції. За результатами переговорів, були сплачені 

штрафні санкції на суму 97 000 гривень, а подані позовні заяви до Головного 

управління були відкликані. 

 

Відділом правового забезпечення також було взято участь у двох судових 

справах щодо оскарження результатів конкурсу про зайняття вакантних посад 

державної служби та у справі щодо оскарження наказу про звільнення особи 

винної у скоєнні корупційного правопорушення. За результатами участі відділу 

в розгляді вказаних справ оскаржені кадрові накази були залишені в силі.  

 

5. Здійснення претензійної роботи. 

 

Працівниками відділу підготовлена претензія від Головного управління 

до ДП «Харківстандартметрологія» з метою досудового відшкодування збитків 

Головному управлінню, заподіяних неналежним виконанням договірних 

зобов’язань та направлено претензію від Лебединської державної лікарні 

ветеринарної медицини до ТОВ «Укрлендінвест» про стягнення заборгованості 

за надання платних послуг. Загальна сума грошових вимог згідно 

підготовлених претензій складає 41272, 09 грн. 

 

6. Надання правової допомоги структурним підрозділам Головного 

управління та підконтрольним йому установам. 

 

В рамках реалізації державної політики Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області у сфері державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства, у сферах карантину та захисту рослин, 

у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням 

законодавства про захист прав споживачів та ветеринарної медицини та 

безпечності харчових продуктів відділом правового забезпечення надавалася 



допомога структурним підрозділам Головного управління та його районним 

управлінням. Протягом звітного періоду направлено до прокуратури та 

правоохоронних органів 7 заяв про відкриття кримінального провадження за 

фактом виробництва та реалізації фальсифікованих продуктів харчування, за 

результатами їх розгляду органами національної поліції було відкрито 2 

кримінальних провадження та вирішені питання щодо припинення незаконних 

дій. 

 

Начальником відділу правового забезпечення було надано правову 

допомогу Недригайлівській районній лікарні ветмедицини та за результатами 

оскарження в суді була скасована постанова Управління Держпраці про 

застосування штрафу до лікарні на суму 1 079 670,00 грн. 

 

У робочому порядку працівниками відділу надавалися консультації 

працівникам Головного управління з питань застосування та дотримання 

чинного законодавства, роз’яснення пунктів Положення про Головне 

управління та його діяльності, правильного застосування законодавства в 

частині дотримання державного контролю, відповідно до повноважень 

Головного управління.  

 

З метою врегулювання спірних моментів застосування законодавства 

відділом правового забезпечення здійснено підготовку 37 листів з питань 

роз’яснення чинного законодавства. Зокрема, направлено запити до 

Держпродспоживслужби України, Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 

комітету Верховної Ради України з питань правосуддя. Після одержання 

запитуваної інформації, структурним підрозділам Головного управління 

надавалися необхідні розяснення. 

 

7. Взаємодія відділу з іншими органами державної влади та 

установами. 

 

З метою впорядкування об’єктів нерухомості Головного управління 

відділ правового забезпечення здійснює взаємодію з Сумською обласною 

адміністрацією, Управлінням майном Сумської обласної ради, Фондом 

державного майна по Сумській області, міськими та районними радами, 

районними адміністраціями та приватними підприємствами. 

 

8. Результати перевірки правової роботи в Головному управлінні. 

 

На початку 2018 року Головним територіальним управлінням юстиції 

Сумської області спільно з обласною державною адміністрацією була 

проведена комплексна перевірка правової роботи в Головному управлінні, в 

ході якої не було виявлено суттєвих порушень в діяльності відділу правового 

забезпечення, а судова та договірна робота була визнана зразковою. 




