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На № ___________ від __________

Державна служба України
з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів
Щодо надання роз’яснення

Мінекономіки опрацювало лист Держпродспоживслужби від 08.04.2020
№ 15.1-9/1/2190 щодо здійснення заходів державного ринкового нагляду
ураховуючи норми Законів України від 17.03.2020 № 530 та № 533, та
повідомляє.
Підпунктом четвертим пункту другого розділу ІІ Прикінцеві положення
Закону України від 17.03.2020 № 530 “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” установлено, що на період
встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19), забороняється проведення органами
державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Також, пунктом третім розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення
Закону України від 17.03.2020 № 533 “Про внесення змін до Податкового
кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків
на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” до 31 травня 2020 року
забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових
заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності, крім державного нагляду (контролю):
за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених
Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономрозвитку АСКОД
Сертифікат 20B4E4ED0D30998C0400000035902C00E78B7900
Підписувач Романович Дмитро Олегович
Дійсний з 20.09.2019 0:00 по 20.09.2021 0:00

Мінекономрозвитку
Н4В"HВВ&,,cp;О
3633-06/24466-03 від 13.04.2020

2

господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим
ступенем ризику;
у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та
застосування державних регульованих цін;
у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності,
повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і
права, обов'язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час
здійснення державного нагляду (контролю) визначені Законом України “Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності” (далі – Закон про контроль).
Статтею 1 цього Закону визначено, що державний нагляд (контроль) –
діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої
влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо
виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами
господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості
продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення,
навколишнього природного середовища.
Правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду
і контролю нехарчової продукції встановлено Законом України “Про державний
ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” (далі – Закон про ринковий
нагляд).
Відповідно до положень Закону про ринковий нагляд:
державний ринковий нагляд – діяльність органів державного ринкового
нагляду з метою забезпечення відповідності нехарчової продукції
встановленим вимогам (вимоги встановлені технічними регламентами), а
також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.
орган державного ринкового нагляду – центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері державного ринкового нагляду у
межах сфери своєї відповідальності, що визначається відповідно до цього
Закону.
Сфера відповідальності органу державного ринкового нагляду визначена
постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069, якою
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затверджено Перелік видів продукції, щодо яких органи державного ринкового
нагляду здійснюють державний ринковий нагляд.
Законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль
продукції складається з Закону про ринковий нагляд, Закону України “Про
загальну безпечність нехарчової продукції”, інших нормативно-правових актів,
що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів
(частина перша статті 3 Закону про ринковий нагляд).
Водночас, відповідно до змін, внесених Законом України від 12.12.2019
№ 367 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду”, який набрав
чинності з 26.03.2020, дія Закону про контроль не поширюється на відносини,
що виникають під час здійснення заходів державного ринкового нагляду та
контролю нехарчової продукції (частина друга статті 2 Закону про контроль).
Ураховуючи зазначене, обмеження щодо проведення органами
державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, встановлені Законами
України від 17.03.2020 № 530 та № 533, не поширюються на здійснення заходів
державного ринкового нагляду.
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