
                                        

                                        
                                          Зміцнення позицій НГО у регіонах  

                                    як учасників реформування системи забезпечення безпеки харчової продукції,  
                                    спрямованого на подолання корупції 
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ПРОГРАМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАХОДУ 

для керівників сільгосппідприємств – членів ГС "Аграрний союз України"  

"Державний контроль – яка ситуація?" 

 (Коблево, 12 вересня 2020) 

 

 

 

12.00 – 12.15 

 

 

Вступна дискусія 

Як аграрний сектор оцінює події навколо зміни підпорядкування та 

реформування ДПСС?  

 

 

12.15 – 12.25 

 

 

Планові перевірки 

За якими напрямами ДПСС має перевіряти 

сільгосппідприємств і як на це впливає ситуація з 

карантином COVID-19 

 

 

 

натиснути тут 

 

10.15 – 10.35  

 

Законодавство про державний контроль 

 

Презентація про основи законодавства про державний 

контроль (основний закон) 

Закон України "Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" 

Зміст закону 

 

Презентація про основи законодавства про державний 

контроль у сфері харчової продукції (галузевий закон) 

Закон України "Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, 

здоров’я та благополуччя тварин" 

Зміст закону 

Відповідальність за порушення закону 

 

 

 

 

натиснути тут 

 

настинути тут 

 

натиснути тут 

 

натиснути тут 

 

натиснути тут 

 

 

 

натиснути тут 

натиснути тут 

 

10.35 – 10.40 

 

 

Практичні питання 

 

Структура уніфікованого акту державної перевірки 

 

Інтернет джерела щодо державного контролю 

 

Масив законодавства, норми якого є предметом 

державного контролю 

 

 

 

 

натиснути тут 

 

натиснути тут 

 

натиснути тут 

  

http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/PlanCOV_2020_09_16_09_04_40_652157.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/MainLaw_2020_05_09_11_41_38_322573.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16/stru#Stru
http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/ProfileLaw_2020_05_13_14_30_59_159732.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19/stru#Stru
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bis6_2020_02_04_13_57_48_996881.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/ActUni_2020_05_13_09_15_09_483086.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/2_12-10-Pavlo_next_1_2020_09_16_05_55_43_190503.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/BasaLaw_2020_05_13_11_30_07_803630.pdf
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10.30 – 10.40  

 

Права і обов‘язки 

 

Презентація прав і обов‘язків контролерів  

Посібник з прав і обов‘язків контролерів 

 

Презентація прав і обов‘язків бізнесу 

Посібник з прав і обов‘язків бізнесу 

 

 

 

 

натиснути тут 

натиснути тут 

 

натиснути тут 

натиснути тут 

 

12.00 – 12.15 

 

 

Заключне слово 

Підготовка до перевірок згідно уніфікованих актів – це дієвий захист від 

корупції! 

 

 

 

Напрями здійснення державного контролю та уніфіковані акти: 

 

▪ Вимоги законодавства про харчові продукти та корми, здоров'я 

та благополуччя тварин 

Наказ Мінагрополітики від 08.08.2019 № 447  
 

▪ НАССР 

Наказ Мінагрополітики від 08.08.2019 № 446 
 

▪ Ветеринарія 

Наказ Мінагрополітики від 07.03.2018 № 130 
 

▪ Вимоги законодавства у сфері господарської діяльності з 

біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських 

рослин під час створення, дослідження та практичного 

використання ГМО у відкритій системі 

Наказ Мінагрополітики 12.07.2019  № 385 
 

▪ Вимоги законодавства у сферах карантину та захисту рослин 

Наказ Мінагрополітики 07.05.2019 № 242 
 

▪ Вимоги законодавства у сферах насінництва та розсадництва, 

охорони прав на сорти рослин 

Наказ Мінагрополітики 01.04.2019  № 170 
 

▪ Санітарне законодавство 

Наказ Мінздраву від 10.04.2013  № 287 
 

▪ Регульовані ціни 

Наказ МЕРТ від 14.08.2013  № 965 
 

▪ Захист споживачів 

Наказ МРЕТС від 29.01.2020 № 94 
 

▪ Метрологічна діяльність 

Наказ МЕРТ від 01.11.2016 № 1837 

 

 

 

 

 

 

 

натиснути тут 
 

 

натиснути тут 
 

 

натиснути тут 
 

 

 

 

 

натиснути тут 
 

 

натиснути тут 
 

 

 

натиснути тут 
 

 

натиснути тут 
 

 

натиснути тут 
 

 

натиснути тут 
 

 

натиснути тут 

 

http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/RightsInspection_2020_05_11_19_23_52_939275.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bis2_2020_02_04_13_57_48_994474.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/RightsBusiness_2020_05_11_19_23_52_938849.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bis1_2020_02_04_13_57_12_528914.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0980-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0366-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0871-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0560-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0431-19#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0651-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1461-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0185-20#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0048-20#n9

