
Звіт про основні показники роботи управління захисту споживачів
за 9 місяців 2019 року

Протягом 9 місяців спеціалістами відділу ринкового та метрологічного 
нагляду проведено 63 перевірки характеристик продукції у суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж іграшок, електричного та 
електронного обладнання , ламп побутового використання та мийних засобів. 
Всього перевірено 150 одиниць продукції, з них 120 одиниць продукції, що не 
відповідають встановленим вимогам. Також проведено 12 планових перевірок з 
метрологічного нагляду щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог 
законодавства у сфері регульованої метрології. За результатами проведених 
перевірок надано 270 рішень про вжиття обмежувальних заходів, винесено 121 
постанову про застосування адміністративно-господарських штрафів на 
загальну суму понад 694 тис. грн. До державного бюджету сплачено в 
добровільному порядку 395,7 тис. грн. Порівнюючи з аналогічним періодом 
2018р. було винесено 126 постанов про застосування адміністративно- 
господарських санкцій на суму 643,5 тис.грн., а в добровільному порядку до 
бюджету сплачено біля 330 тис.грн.

Впродовж 9 місяців відділом ринкового та метрологічного нагляду 
проводився відбір зразків нехарчової продукції. Оформлення та направлення 
документів щодо відбору та експертизи зразків продукції відбуваються вчасно 
та у відповідності до вимог законодавства. За даний період відібрано та 
направлено на лабораторні дослідження 28 зразків. Проведено лабораторні 
дослідження 25 зразків нехарчової продукції, з яких 17 не відповідають 
встановленим вимогам. Суб'єктам господарювання, в яких відібрані зразки не 
відповідають встановленим вимогам, направлені листи на відшкодування 
вартості відібраних зразків та проведення їх експертиз (випробувань).

Спеціалістами відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг в ході 
проведення планових та позапланових заходів проведено 23 планових з 110 
запланованих у звітному періоді та 60 позапланових перевірок суб'єктів 
господарювання, які здійснюють продаж та реалізацію непродовольчих та 
продовольчих товарів, надають перукарські послуги, послуги ЖКГ та інші 
послуги у містах Суми, Путивль, Лебедин та районах області. Усі перевірки 
здійснюються із застосуванням засобів відеофіксації. Порушення виявлені у 
47 суб'єктів господарювання, що становить майже 57% від перевірених. За 
звітний період виявлено 53 види різного роду порушень. Найбільш 
характерними з них були -  відсутність своєчасної та повної інформації про 
продукцію та послуги; реалізація товару, термін придатності якого минув.



Перевірено безпеку продукції на суму понад 1,6 млн. грн., тимчасово 
припинено реалізацію до усунення виявлених недоліків на суму 200,4 тис. грн. 
За порушення прав споживачів при реалізації непродовольчих товарів та 
надання послуг притягнуто до адміністративної відповідальності 45 осіб на 
яких накладено адміністративних штрафів на суму 5,5 тис. грн.. До 29 суб'єктів 
господарювання застосовані адміністративно-господарські санкції, передбачені 
ст.23 Закону України «Про захист прав споживачів», на суму 30,6 тис. грн .

Протягом звітного періоду до управління надійшло 798 заяв, скарг 
та звернень громадян, в 2018році за цей період 515. Найбільша кількість 
звернень надійшло щодо якості непродовольчих товарів та якості послуг ЖКГ. 
Розглянуто 773 заяви, скарг та звернень громадян. Задоволено з розглянутих 
632, що становить 81,8% від отриманих звернень громадян, в минулому році 
задоволених з розглянутих 334 скарга, що становило 67% від отриманих 
звернень громадян. В результаті розгляду скарг споживачам повернуто кошти 
за неякісні товари та за неякісно надані послуги на загальну суму 487,1тис. грн.

За 9 місяців 2019 року спеціалістами відділу контролю за рекламою, 
дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного контролю 
управління захисту споживачів досліджено 153 рекламоносія, з них виявлено 
порушення у 128 по яким заведено 128 справ за ознаками порушень 
законодавства про рекламу. Прийнято 4 рішення про визнання реклами 
недобросовісною.

За виявлені порушення вимог законодавства про рекламу до 117 суб’єктів 
господарської діяльності застосовано штрафів на суму 140,3 тис. грн, з них 102 
суб’єкти господарювання сплатили штрафи самостійно та у судовому порядку 
на суму 135,00 тис. грн.. що становить 96,2%, 10 справ знаходяться на розгляді 
судах.

За підзвітний період встановлено 13 порушень ст. 22 Закону України «Про 
рекламу», яким забороняється реклама алкогольних напоїв , знаків для товарів 
і послуг, інших об’єктів інтелектуальної власності, під яким випускаються 
алкогольні напої та тютюнові вироби.

Відділ тісно співпрацює з управліннями архітектури і містобудування 
міських рад, особливо це стосується Сумської, Глухівської, Конотопської 
міських рад.

Для винесення максимально об’єктивних рішень відділ співпрацює з 
Всеукраінською рекламною коаліцією та Украінською асоціацією маркетологів.

За 9 місяців в засобах масової інформації проведено 32 публікації, теле- 
радіотрансляцій , що стосуються питань захисту прав споживачів. Також 
надано 349 консультацій та роз'яснень суб'єктам господарювання.


