2

1.2

1.3

через Єдиний державний
реєстр
ветеринарних
документів
Сприяння
територіальним
підрозділам Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
щодо онлайн реєстрації
потужностей операторів
ринку
харчових
продуктів,
ведення
Державного
реєстру
потужностей операторів
ринку
харчових
продуктів,
його
актуалізацію.
Сприяння
територіальним
підрозділам Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
щодо онлайн реєстрації
заявок для отримання
витягу
з
Єдиного
державного
реєстру
тварин
та
видачі
відповідних витягів на
місцях

м. Тернополі

документів

Наказ
Міністерства аграрної
політики
та продовольства України
від
10.02.2016 р. №39

Постійно

Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини

Наповнення
інтегрованої
платформи реєстрів
Держпродспоживслу
Управління в районах та жби
актуальними
м. Тернополі
даними

Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від
25.09.2012 р. №578

Постійно

Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини

Наповнення
інтегрованої
платформи реєстрів
Держпродспоживслу
Управління в районах та жби
актуальними
м. Тернополі
даними

3
1.4

1.5

1.6

Сприяння
територіальним
підрозділам Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
щодо онлайн реєстрації
заявок для реєстрації
пасік
та
видачі
відповідних паспортів на
місцях
Видача фітосанітарних
сертифікатів,
фітосанітарних
сертифікатів на
реекспорт, карантинних
сертифікатів в
інформаційній
автоматизованій системі
«Інформаційна система
підтримки проведення
інспекційних заходів
фітосанітарних
інспекцій» PHIS
Забезпечення роботи з
інтегрованою
автоматизованою
системою (ІАС)
державного нагляду
(контролю)

Наказ
Міністерства
розвитку
економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
№338 від 19.02.2021 р.

Постійно

Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини

Наповнення
інтегрованої
платформи реєстрів
Держпродспоживслу
Управління в районах та жби
актуальними
м. Тернополі
даними

Наказ
Держпрожспоживслужби
від 13.04.2021 № 239

Впродовж
2022 року

Управління
фітосанітарної безпеки

Забезпечено 100 %
внесення
електронних
документів

Закон України «Про
основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»
від 05.04.2007 № 877-V

Впродовж
2022 року

Управління
фітосанітарної безпеки

Забезпечено 100 %
внесення здійснених
заходів

4
1.7

Модернізація офіційного
веб-сайту Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області

1.8

Проведення онлайннарад за допомогою
відео та аудіо зв’язку

Постанова
Кабінету
Міністрів України від 12
червня 2019 року № 493
«Про внесення змін до
деяких постанов КМУщодо
функціонування офіційних
веб-сайтів
органів
виконавчої влади»
Постанова
Кабінету
Міністрів України від 11
березня 2020 року № 211
«Про
запобігання
поширенню на території
України
коронавірусу
COVID-19»

Протягом
року

Управління
адміністративногосподарського
забезпечення

Належне виконання
постанови
щодо
функціонування
офіційних веб-сайтів

Протягом
року

Управління
адміністративногосподарського
забезпечення

Оптимізація
робочого часу та
дотримання заходів
щодо
запобігання
поширенню
коронавірусу
COVID-19»

2. Протидія COVID-19
Забезпечення стабільної санітарно-епідемічної ситуації в країні шляхом здійснення державного санітарно-епідеміологічного
нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства та проведенням протиепідемічних (профілактичних) заходів під час
карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
2.1

Контроль
за
дотриманням
Методичних
рекомендацій
щодо
запобігання поширенню
гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненою
коронавірусом
SARSCoV-2, на потужностях з

Закону
України
«Про
основні
принципи
та
вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів»
(стаття 21)

Постійно

Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини

Сприяння
забезпеченню
стабільної
санітарноУправління в районах та епідемічної ситуації
м. Тернополі
в області, сприяння
роботі підприємств
під час карантину у
зв'язку
з
поширенням
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2.2

вирощування,
утримання,
забою,
переробки і обігу тварин
та виробництва харчових
продуктів при здійсненні
заходів
державного
нагляду (контролю) у
сфері
дотримання
законодавства
про
харчові продукти, корми,
побічні
продукти
тваринного походження,
здоров’я та благополуччя
тварин
Забезпечення посилення
державного
нагляду
(контролю)
за
дотриманням
санітарного
законодавства
на
об’єктах
нагляду
Держпродспоживслужби
відповідно вимог щодо
здійснення
протиепідемічних
заходів
на
період
карантину у зв’язку з
поширенням
корона
вірусної
хвороби
(COVID-19)

коронавірусної
хвороби
(COVID19),
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2

ЗУ «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,
ЗУ «Про захист населення
від інфекційних хвороб»,
постанова
КМУ
від09.12.2020р. № 1236 (із
змінами, рішення РНБО,
Державної комісії з ПТЕБ
та
НС,
постанови
Головного
державного
санітарного лікаря України

На період дії
карантину

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Зниження
рівня
інфікування
(COVID-19)
населення
та
працівників об’єктів
Управління в районах та нагляду.
У
разі
м. Тернополі
виявлення порушень
карантинних вимог
застосовування
заходів
адміністративного
впливу.

6
2.3

2.4

Забезпечення
збору,
узагальнення та аналізу
інформаційних
матеріалів
від
самостійних структурних
підрозділів
Головного
управління з питань
здійснення державного
нагляду (контролю) за
дотриманням суб’єктами
господарювання вимог
протиепідемічних
заходів, спрямованих на
протидію
поширенню
корона вірусної хвороби
(COVID-19),
вжиття
відповідних
заходів
реагування
та
адмінвпливу,
інформування
органів
влади
Організація
та
проведення
профілактичних заходів
щодо
запобігання
поширенню
корона
вірусної
хвороби
(COVID-19), в тому числі
діалогу
з
представниками
державних структур та

ЗУ «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,
ЗУ «Про захист населення
від інфекційних хвороб»,
постанова
КМУ
від
09.12.2020р. № 1236 (із
змінами, рішення РНБО,
Державної комісії з ПТЕБ
та
НС,
постанови
Головного
державного
санітарного лікаря України

На період дії
карантину

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

ЗУ «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,
ЗУ «Про захист населення
від інфекційних хвороб»,
постанова
КМУ
від09.12.2020р. № 1236 (із
змінами, рішення РНБО,
Державної комісії з ПТЕБ
та
НС,
постанови

На період дії
карантину

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Звіт про здійснення
заходів державного
нагляду (контролю)
щодо
дотримання
СПД
протиепідемічних
вимог по COVID-19.

Оприлюднення
інформації на сайті
Головного
управління
Держпродспоживслу
Управління в районах та жби
в
м. Тернополі
Тернопільській
області, обізнаність
населення,
керівників об’єктів
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приватного бізнесу щодо Головного
державного
особливостей діяльності санітарного лікаря України
в умовах карантину

нагляду
щодо
запровадження
та
дотримання
протиепідемічних
заходів під час дії
карантину
по
(COVID-19).

2.5

Участь у засіданнях
місцевих при РДА, ТГ та
регіональної при ОДА
комісій з ПТЕБ та НС,
заслуховування питань
щодо здійснення заходів
державного
нагляду
(контролю)
за
дотриманням
вимог
протиепідемічних
заходів , спрямованих на
протидію
поширенню
коронавірусної хвороби
(COVID-19) суб’єктами
господарювання

ЗУ «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,
ЗУ «Про захист населення
від інфекційних хвороб»,
постанова
КМУ
від09.12.2020р. № 1236 (із
змінами, рішення РНБО,
Державної комісії з ПТЕБ
та
НС,
постанови
Головного
державного
санітарного лікаря України

На період дії
карантину

2.6

Висвітлення матеріалів у
ЗУ «Про забезпечення
ЗМІ та на офіційному санітарного та епідемічного
сайті
Головного благополуччя населення»,
управління
ЗУ «Про захист населення
Держпродспоживслужби
від інфекційних хвороб»,
в Тернопільській області
постанова КМУ від

На період дії
карантину

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Підготовка
і
надання
органам
влади аналітичних
матеріалів
про
здійснення
Управління в районах та державного нагляду
м. Тернополі
(контролю)
за
дотриманням вимог
протиепідемічних
заходів суб’єктами
господарювання для
заслуховування на
засіданнях місцевих
при РДА, ТГ та
регіональної
при
ОДА комісій з ПТЕБ
та НС.
Управління державного Оприлюднення
нагляду за дотриманням інформації на сайті
санітарного
Головного
законодавства
управління
Держпродспоживслу
Управління в районах та жби
в
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про
діяльність
09.12.2020р. № 1236 (із
Держпродспоживслужби
змінами, рішення РНБО,
щодо проведення заходів Державної комісії з ТЕБ та
державного
нагляду НС, постанови Головного
(контролю)
у
сфері
державного санітарного
санітарного
лікаря України
законодавства стосовно
дотримання
протиепідемічних вимог
по COVID-19 на об’єктах
нагляду

м. Тернополі
Відділ організаційного
забезпечення

Тернопільській
області, досягнення
обізнаності
населення
про
діяльність
Держпродспоживслу
жби.

3. Розширення експортних можливостей України
Розвиток міжнародного технічного співробітництва із зовнішніми партнерами; здійснення оцінки системи державного
контролю компетентними органами торговельних партнерів; погодження форм двосторонніх сертифікатів
3.1 Підготовка документації, Наказ
Міністерства
У разі
Управління безпечності Підвищення
надання
консультацій аграрної
політики надходження
харчових продуктів та обізнаності суб’єктів
щодо
запровадження та продовольства України
заяв
ветеринарної медицини господарювання.
кращих
виробничих 10.02.2016 № 38
Збільшення
практик для надання
Управління в районах та кількості
права
експорту
для
м. Тернополі
експортних
підконтрольних
підприємств
підприємств
у
разі
надходження
відповідних заяв
3.2

Організація
та Положення про Управління
проведення
фітосанітарної безпеки
роз’яснювальної роботи
серед
суб’єктів
господарської діяльності

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Підвищення
ефективності
застосування
фітосанітарних
заходів
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3.3

та зацікавлених осіб,
щодо
фітосанітарних
вимог країн – партнерів у
міжнародній торгівлі
Надання консультаційно- Положення про Управління
інформаційної допомоги
фітосанітарної безпеки
заінтересованим органам
державної
влади
та
особам про застосування
фітосанітарних заходів (в
т.ч розміщення такої
інформації на сайті ГУ
ДПСС в Тернопільській
області)

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Підвищення
ефективності
застосування
фітосанітарних
заходів

4. Підвищення контролю за організацією харчування у закладах освіти
Забезпечення організації та здійснення заходів державного нагляду (контролю) за організацією харчування у закладах освіти, у
т.ч. профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь; належного контролю за безпечністю харчових продуктів,
що постачаються в навчальні заклади шляхом постійного державного моніторингу постачальників харчових продуктів та/або
послуг з організації харчування
4.1

Здійснення
заходів Доручення
Прем’єрдержавного
нагляду міністра України
(контролю)
у
сфері
безпечності та окремих
показників
якості
харчових продуктів щодо
дотримання
вимог
законодавства
операторами
ринку
харчових продуктів, які

Протягом
року

Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини

Забезпечення
належної
якості
продукції
для
харчування дітей у
Управління в районах та закладах освіти
м. Тернополі
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4.2

4.3

здійснюють харчування
дітей у закладах освіти,
шляхом відбирання проб
для
проведення
лабораторного контролю
Здійснення
заходів Доручення
Прем’єрдержавного
нагляду міністра України
(контролю)
у
сфері
безпечності та окремих
показників
якості
харчових продуктів щодо
дотримання
вимог
законодавства
операторами
ринку
харчових продуктів, які
здійснюють постачання
харчових продуктів у
заклади освіти, шляхом
відбирання проб для
проведення
лабораторного контролю
Здійснення державного
ЗУ «Про забезпечення
санітарносанітарного та епідемічного
епідеміологічного
благополуччя населення»,
нагляду за організацією ЗУ «Про захист населення
харчування
дітей
у від інфекційних хвороб»,
закладах освіти
ЗУ «Про освіту»,
Реалізація
Плану
дій
Уряду, Указу Президента
України №894/2019 «Про
невідкладні заходи щодо

Протягом
року

Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини

Забезпечення
належної
якості
продукції
для
харчування дітей у
Управління в районах та закладах освіти
м. Тернополі

Протягом
року

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Проведення
планових
та
позапланових
перевірок
щодо
контролю за станом
Управління в районах та впровадження
м. Тернополі
реформи шкільного
харчування, вжиття
заходів впливу до
керівників/власників
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4.4

Організація проведення
та аналіз результатів
лабораторних
моніторингових
досліджень у навчальних
відповідно до «Плану

покращення
здоров’я
дітей»
та
постанова
Кабінету Міністрів України
від 24.03.2021 р. №305
«Про затвердження норм та
Порядку
організації
харчування у закладах
освіти та дитячих закладах
оздоровлення
та
відпочинку», План заходів
з реформування системи
шкільного
харчування,
затверджений
розпорядженням КМУ від
05.08.2020р,
Санітарний
регламент для закладів
загальної середньої освіти,
затверджений
наказом
МОЗ України від 25
вересня 2020 р. №2205,
Санітарний регламент для
дошкільних
навчальних
закладів,
затверджений
наказом МОЗ України від
24.03.2016 р. №234.
ЗУ «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,
ЗУ «Про захист населення
від інфекційних хвороб»,
Положення про Управління

закладів освіти.

Протягом
року

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Належний контроль
якості харчування
дітей у закладах
освіти та надання
рекомендацій
з
Управління в районах та метою досягнення
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моніторингових
державного нагляду за
лабораторних
дотриманням санітарного
досліджень
та законодавства затверджене
інструментальних
наказом ГУ від 18.03.2020
вимірювань
під
час
р. № 22-ОД
здійснення державного
нагляду (контролю) у
сфері
санітарного
законодавства на 2022
рік»,
зокрема
щодо
якості та безпечності
води
питної,
калорійності,
якості
термічної
обробки
готових страв та за
бактеріологічними
показниками

м. Тернополі

безпечного
та
якісного харчування
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4.5

Затвердження
Закони України від «Про
чотирьохтижневих меню забезпечення санітарного
для закладів освіти
та епідемічного
благополуччя населення»,
ЗУ «Про освіту»,
Указ Президента України
№894/2019 «Про
невідкладні заходи щодо
покращення здоров’я
дітей» від 07.12.2019
постанова Кабінету
Міністрів України від
24.03.2021 р. №305 «Про
затвердження норм та
Порядку організації
харчування у закладах
освіти та дитячих закладах
оздоровлення та
відпочинку», Санітарний
регламент для закладів
загальної середньої освіти,
затверджений наказом
МОЗ України від 25
вересня 2020 р. №2205,
Санітарний регламент для
дошкільних навчальних
закладів, затверджений
наказом МОЗ України від
24.03.2016 р. №234.

Протягом
року

Управління в районах та Забезпечення
м. Тернополі
дотримання
норм
харчування згідно
діючих вимог
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4.6

4.7

Проведення
нарадсемінарів
для
начальників
відділів
освіти органів місцевого
самоврядування,
керівників та персоналу
закладів освіти з питань
дотримання
вимог
санітарного
законодавства

Висвітлення в ЗМІ та на
сайті
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
матеріалів про діяльність
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
щодо дотримання вимог

Закон України від «Про
забезпечення санітарного
та
епідемічного
благополуччя населення»,
Положення про Управління
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства затверджене
наказом
Головного
управління від 18.03.2020р.
№
22-ОД,
Санітарний
регламент для закладів
загальної середньої освіти,
затверджений
наказом
МОЗ України від 25
вересня 2020 р. №2205,
Санітарний регламент для
дошкільних
навчальних
закладів,
затверджений
наказом МОЗ України від
24.03.2016 р. №234.
Закон України від «Про
забезпечення санітарного
та
епідемічного
благополуччя населення»,
Положення про Управління
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства, затверджене
наказом
ГУ
від
18.03.2020р. № 22-ОД,

Протягом
року

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Підвищення рівня
відповідальності
керівників суб’єктів
господарювання
щодо
дотримання
Управління в районах та вимог
санітарних
м. Тернополі
регламентів

Протягом
року

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Прискорення
реформування
шкільного
харчування шляхом
обізнаності
Управління в районах та населення
щодо
м. Тернополі
вимог до організації
харчування,
підтримка
і
сприяння батьків у
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санітарних регламентів,
норм харчування
у
закладах освіти

реалізації
реформи

цієї

5. Посилення державного нагляду (контролю) за продукцією (товарами, роботами, послугами)
Проведення заходів державного нагляду (контролю) з метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства
суб'єктами господарювання та забезпечення належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для
населення; виявлення та заборона реалізації небезпечної продукції, фальсифікованої продукції, у т.ч. шляхом здійснення
відбору зразків продукції для проведення відповідних лабораторних досліджень/випробувань; посилення державного контролю
та нагляду за торгівлею пестицидами і агрохімікатами
5.1

Проведення
заходів
державного
нагляду
(контролю) з метою
виявлення та запобігання
порушенням
вимог
законодавства суб'єктами
господарювання

5.2

Виявлення та заборона
реалізації
небезпечної
продукції,
фальсифікованої
продукції,
шляхом
здійснення
відбору
зразків продукції для
проведення відповідних
лабораторних
досліджень/випробувань

Стаття 19 Закону України
«Про державний контроль
за дотриманням
законодавства про харчові
продукти, корми, побічні
продукти тваринного
походження, ветеринарну
медицину та благополуччя
тварин»
Стаття 21 Закону України
«Про державний контроль
за дотриманням
законодавства про харчові
продукти, корми, побічні
продукти тваринного
походження, ветеринарну
медицину та благополуччя
тварин»

Протягом
року

Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини

Мінімізація
обігу
об’єктів санітарних
заходів неналежної
якості
та
Управління в районах та небезпечних
м. Тернополі
об’єктів санітарних
заходів

Протягом
року

Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини
Управління в районах та
м. Тернополі

Мінімізація
обігу
фальсифікованих
об’єктів санітарних
заходів
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5.3

Проведення перевірок за
додержанням
законодавства про захист
прав споживачів, у тому
числі у сфері торгівлі
пестицидами
та
агрохімікатами

5.4

Здійснення відбору
зразків продукції для
проведення їх
експертизи/випробувань

Закон України «Про захист Протягом року
прав споживачів», Закон
України «Про основні
засади державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської діяльності»,
План здійснення заходів
державного нагляду
(контролю)
Держпродспоживслужби на
2022 р.
Закон України «Про
Протягом року
основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»,
Закон України «Про захист
прав споживачів», Закон
України «Про державний
ринковий нагляд і контроль
нехарчової продукції»

Управління захисту
споживачів

Виявлення
та
усунення порушень
вимог законодавства
у сфері захисту прав
споживачів

Управління захисту
споживачів

Виявлення
та
заборона реалізації
продукції, яка не
відповідає
встановленим
вимогам

6. Забезпечення стабільної епізоотичної ситуації
Забезпечення стабільної та контрольованої епізоотичної ситуації в країні шляхом організації і вчасного проведення необхідних
ветеринарно-профілактичних заходів; належне виконання протиепізоотичних заходів, своєчасне реагування на загрози
пов’язанні загостренням епізоотичної ситуації в світі по ряду небезпечних транскордонних захворювань та вжиття заходів щодо
мінімізації ризиків їх розповсюдження в Україні, забезпечення виконання гарантій наданих торговим партнерам при отриманні
права експорту, в частині виконання ветеринарних заходів
6.1

Здійснення аналізу звітів
про заразні хвороби
тварин (форма №1-Вет)

Закон України «Про
ветеринарну медицину»

Щомісячно

Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини

Забезпечення
стабільної
контрольованої
епізоотичної

та
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6.2

Прийняття
та
формування
плану
протиепізоотичних
заходів з профілактики
основних інфекційних і
паразитарних
хвороб
тварин в області на 2022
рік

Закон України «Про
ветеринарну медицину»

6.3

Здійснення аналізу звітів
про
виконання
протиепізоотичних
заходів
(форма №1АВет)

Закон України «Про
ветеринарну медицину»

Управління в районах та ситуації в області,
м. Тернополі
попередження
ризику виникнення
та
поширення
гостроінфекційних
захворювань тварин
ІІ, ІV квартал Управління безпечності Забезпечення
2022 року
харчових продуктів та стабільної
та
ветеринарної медицини контрольованої
епізоотичної
Управління в районах та ситуації в області,
м. Тернополі
попередження
ризику виникнення
та
поширення
гостроінфекційних
захворювань тварин
Щоквартально Управління безпечності Забезпечення
харчових продуктів та стабільної
та
ветеринарної медицини контрольованої
епізоотичної
Управління в районах та ситуації в області,
м. Тернополі
попередження
ризику виникнення
та
поширення
гостроінфекційних
захворювань тварин
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Відповідальний за
виконання
Очікувальні
№
Найменування
Термін
головний виконавець,
Підстава для виконання
результати
з/п
завдання (заходу)
виконання
співвиконавці
виконання заходів
(назви самостійних
структурних підрозділів)
7. Заходи з реалізації державної політики у галузі ветеринарної медицини, ідентифікації та реєстрації тварин
7.1

Перевірка розбіжностей Закон
України
«Про
між даними лабораторій ветеринарну медицину»
та державних лікарень
щодо
проведених
діагностичних
досліджень

Щомісячно

7.2

Забезпечення
Закон
України
«Про
діагностичних
ветеринарну медицину»
досліджень
та
ветеринарнопрофілактичних щеплень
і
обробок
тварин,
призначених на експорт,
на
вимогу
країнекспортерів

Протягом
року

7.3

Здійснення
заходів Закон
України
«Про
державного
нагляду ветеринарну медицину»
(контролю)
на
підконтрольних об’єктах
за дотриманням вимог

Протягом
року

Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини

Наповнення
актуальними даними
інформаційної
системи
з
Управління в районах та проведення
м. Тернополі
протиепізоотичних
заходів
Управління безпечності Забезпечення
харчових продуктів та стабільної
та
ветеринарної медицини контрольованої
епізоотичної
Управління в районах та ситуації в області,
м. Тернополі
відсутність
нотифікацій
про
захворювання
експортованого
поголів’я
Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини

Забезпечення
стабільної
та
контрольованої
епізоотичної
Управління в районах та ситуації в області,
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законодавства у галузі
ветеринарної медицини

м. Тернополі

7.4

Проведення
бесід з Закон
України
«Про
власниками тварин усіх ветеринарну медицину»
форм власності з питань
дотримання
ветеринарно-санітарних
вимог в господарствах,
як одного з основних
методів
недопущення
спалахів
інфекційних
захворювань.

Протягом
року

7.5

Проведення
засідань Закон
України
«Про
державної надзвичайної ветеринарну медицину»
протиепізоотичної
комісії
при
Тернопільській обласній
та районних державних
адміністраціях

Протягом
року

7.6

Виконання
плану Закон
України
«Про
протиепізоотичних
ветеринарну медицину»
заходів, перевірка стану
ведення
лікарнями
ветеринарної

Протягом
року

попередження
ризику виникнення
та
поширення
гостроінфекційних
захворювань тварин
Управління безпечності Підвищення
харчових продуктів та обізнаності
ветеринарної медицини власників
тварин,
забезпечення
Управління в районах та стабільної
та
м. Тернополі
контрольованої
епізоотичної
ситуації в області,
попередження
ризику виникнення
та
поширення
гостроінфекційних
захворювань тварин
Управління безпечності Швидке реагування
харчових продуктів та на
загрози
ветеринарної медицини поширення
гостроінфекційних
Управління в районах та захворювань тварин,
м. Тернополі
ефективне
виконання
карантинних заходів
Управління безпечності Забезпечення
харчових продуктів та стабільної
та
ветеринарної медицини контрольованої
епізоотичної
Управління в районах та ситуації в області,
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документації, контроль
за
використанням
і
списанням ветеринарних
препаратів

7.7

7.8

7.9

Перевірка
лікарень
ветеринарної медицини з
питань зберігання та
транспортування
ветеринарних
імунобіологічних
препаратів,
а
також
дотримання вимог щодо
зберігання
деззасобів,
отриманих за рахунок
державного бюджету
Перевірка
лікарень
ветеринарної медицини з
питань ідентифікації та
реєстрації тварин

м. Тернополі

Закон
України
«Про
ветеринарну медицину»

Протягом
року

Положення про Управління
безпечності
харчових
продуктів та ветеринарної
медицини

Протягом
року

Проведення
семінару- Закон
України
«Про
наради
на
тему: ветеринарну медицину»
«Епізоотична ситуація та
підсумки
протиепізоотичної

І квартал
2022 року

попередження
ризику виникнення
та
поширення
гостроінфекційних
захворювань тварин,
недопущення
перевитрат
та
протермінування
ветеринарних
препаратів
Управління безпечності Недопущення
харчових продуктів та погіршення якості та
ветеринарної медицини протермінування
ветеринарних
Управління в районах та імунобіологічних
м. Тернополі
препаратів, а також
деззасобів,
отриманих
за
рахунок державного
бюджету
Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини
Управління в районах та
м. Тернополі
Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини

Підвищення
кількості
зареєстрованих
та
ідентифікованих
тварин
Підвищення
обізнаності
спеціалістів
територіальних
Управління в районах та підрозділів
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роботи в області за 2021
м. Тернополі
Головного
рік та перспективи і
управління
прогнозування на 2022
Держпродспоживслу
рік. Виконання плану
жби
в
протиепізоотичних
Тернопільській
заходів.
Ситуація в
області
області, Україні, Європі
щодо АЧС, сказу, грипу
інших
небезпечних
захворювань»
8. Заходи з реалізації державної політики у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів
8.1 Здійснення аналізу звітів Директива ЄС 96/23/ЕС
Протягом
Управління безпечності Виконання
Плану
щодо виконання Плану
року
харчових продуктів та державного
державного моніторингу
ветеринарної медицини моніторингу
залишкової
кількості
залишкової кількості
ветеринарних препаратів
Управління в районах та ветеринарних
та
забруднюючих
м. Тернополі
препаратів
та
речовин у необроблених
забруднюючих
харчових
продуктах
речовин
у
тваринного походження
необроблених
харчових продуктах
тваринного
походження
8.2 Здійснення аналізу звітів Закон
України
«Про
Протягом
Управління безпечності Виконання
Плану
щодо виконання Плану основні
принципи
та
року
харчових продуктів та державного
державного моніторингу вимоги до безпечності та
ветеринарної медицини моніторингу
харчових
продуктів якості харчових продуктів»
харчових продуктів
рослинного походження
Управління в районах та рослинного
при
м. Тернополі
походження
при
внутрішньодержавному
внутрішньодержавн
обігу
ому обігу
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8.3

Здійснення аналізу звітів
щодо виконання Плану
державного моніторингу
рибних продуктів

Закон
України
«Про
основні
принципи
та
вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів»

Протягом
року

Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини

Виконання
Плану
державного
моніторингу рибних
продуктів

Управління в районах та
м. Тернополі
8.4

Видача експлуатаційних
дозволів
операторам
ринку, що провадять
діяльність, пов’язану з
виробництвом
та/або
зберіганням
харчових
продуктів
тваринного
походження

Закон
України
«Про
основні
принципи
та
вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів»

Протягом
року

8.5

Контроль за своєчасним
проведенням
заходів
державного
контролю
при
отриманні
невідповідних
результатів лабораторних
досліджень
(випробувань)
Контроль за своєчасним
проведенням заходів при
отриманні повідомлень,
що
надходять
через
систему
швидкого
оповіщення
щодо

Закон
України
«Про
основні
принципи
та
вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів»

Протягом
року

Закон
України
«Про
основні
принципи
та
вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів»

Протягом
року

8.6

Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини

Недопущення
функціонування
суб'єктів
господарювання без
Управління в районах та належних
м. Тернополі
дозвільних
документів,
підвищення
результативності
державного нагляду
Управління безпечності Недопущення обігу
харчових продуктів та об’єктів санітарних
ветеринарної медицини заходів неналежної
якості
Управління в районах та
м. Тернополі
Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини
Управління в районах та
м. Тернополі

Недопущення обігу
об’єктів санітарних
заходів неналежної
якості
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8.7

8.8

8.9

харчових продуктів та
кормів (RASFF)
Здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
за
зверненням
суб’єктів
господарюваннявиробників
харчових
продуктів
тваринного
походження на предмет
підтвердження
відповідності
ветеринарно-санітарних
вимог
законодавства
України (відповідності
вимогам
країни
призначення)
Здійснення позапланових
перевірок
операторів
ринку
харчових
продуктів
на
відповідність
дотримання
законодавства
про
харчові продукти, згідно
звернень громадян та
суб’єктів
господарювання
Проведення
системи

Закон
України
«Про
основні
принципи
та
вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів»

Протягом
року

Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини

Підвищення рівня
відповідальності
суб'єктів
господарювання

Управління в районах та
м. Тернополі

Закон
України
«Про
основні
принципи
та
вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів»

аудитів Закон
НАССР основні

Протягом
року

Управління безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини

Підвищення рівня
відповідальності
суб'єктів
господарювання

Управління в районах та
м. Тернополі

України
«Про
принципи
та

Протягом
року

Управління безпечності
харчових продуктів та

Забезпечення
належного
рівня

24
операторів
ринку вимоги до безпечності та
харчових продуктів
якості харчових продуктів»

8.10

Перевірка
роботи
державних інспекторів
(державних
ветеринарних
інспекторів)
та
уповноважених
осіб
(офіційних ветеринарних
лікарів тощо) під час
проведення
заходів
державного контролю та
сертифікації вантажів з
харчовими продуктами
тваринного
та
нетваринного
походження.

Закон
України
«Про
державний контроль за
дотриманням
законодавства про харчові
продукти, корми, побічні
продукти
тваринного
походження, ветеринарну
медицину та благополуччя
тварин», Закон України
«Про основні принципи та
вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів»
Наказ Мінагрополітики від
16.03.2018 р. № 141

ветеринарної медицини

функціонування
системи
аналізу
Управління в районах та небезпечних
м. Тернополі
факторів
та
контролю
у
критичних точках в
суб'єктів
господарювання
Не рідше
Управління безпечності Перевірено роботу
одного разу на харчових продуктів та державних
рік
ветеринарної медицини інспекторів
(державних
Управління в районах та ветеринарних
м. Тернополі
інспекторів)
та
уповноважених осіб
(офіційних
ветеринарних
лікарів тощо) щодо
дотримання вимог
ст. 8 Закон України
«Про
державний
контроль
за
дотриманням
законодавства про
харчові
продукти,
корми,
побічні
продукти
тваринного
походження,
ветеринарну
медицину
та
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благополуччя
тварин»
9.1

9. Заходи з реалізації державної політики у сфері органічної продукції (сировини)
Здійснення
Закону
України
«Про
Протягом
Управління безпечності Підвищення рівня
моніторингових візитів основні
принципи
та
року
харчових продуктів та обізнаності
та
до операторів ринку вимоги до органічного
ветеринарної медицини відповідальності
харчових продуктів, які виробництва,
обігу
та
суб'єктів
позиціонують себе як маркування
органічної
Управління в районах та господарювання
органічне виробництво
продукції»
м. Тернополі

10. Заходи зі здійснення радіаційного контролю за рівнем радіоактивного забруднення
сільськогосподарської продукції і продуктів харчування
Здійснення аналізу звітів Закон
України
«Про
Протягом
Управління безпечності Недопущення обігу
10.1 щодо виконання Плану основні
принципи
та
року
харчових продуктів та об’єктів санітарних
державного моніторингу вимоги до безпечності та
ветеринарної медицини заходів неналежної
залишкової
кількості якості харчових продуктів»
якості,
в
т.ч.
ветеринарних препаратів
Управління в районах та забруднених
та
забруднюючих
м. Тернополі
радіоактивними
речовин у необроблених
речовинами
харчових
продуктах
тваринного походження
та Плану державного
моніторингу
харчових
продуктів
рослинного
походження
при
внутрішньодержавному
обігу
11. Заходи державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо
сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованого
організму у відкритих системах
11.1 Здійснення
заходів Статті 4, 5, 7 Закону
Протягом
Управління
Виявлення,
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11.2

державного
нагляду
(контролю)
за
додержанням біологічної
і генетичної безпеки
щодо
сільськогосподарських
рослин
під
час
створення, дослідження
та
практичного
використання ГМО у
відкритих
системах,
відповідно до річного
плану здійснення заходів
державного
нагляду
(контролю)
Державної
служби України з питань
безпечності
харчових
продуктів та захисту
споживачів
Здійснення позапланових
заходів
державного
нагляду (контролю) з
підстав,
передбачених
законодавством.

України
«Про основні
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності».
Стаття 112 Закону України
«Про державну систему
біобезпеки при створенні,
випробуванні,
транспортуванні
та
використанні
генетично
модифікованих
організмів», Річний план
здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
Державної
служби України з питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів
Статті 6, 7 Закону України
«Про
основні
засади
державного
нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності».
Стаття 112 Закону України
«Про державну систему
біобезпеки при створенні,
випробуванні,
транспортуванні
та
використанні
генетично
модифікованих організмів»

року

фітосанітарної безпеки

попередження
та
усунення порушень
вимог законодавства
за
додержанням
біологічної
і
генетичної безпеки
щодо
сільськогосподарськ
их рослин під час
створення,
дослідження
та
практичного
використання ГМО
у
відкритих
системах

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Своєчасне
реагування
на
виявлені порушення
суб'єктами
господарювання
вимог законодавства
у сфері додержання
біологічної
і
генетичної безпеки
щодо
сільськогосподарськ
их рослин під час
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11.3 Організація
та
проведення
спільних
нарад
зустрічей
з
представниками
підприємств
та
організацій,
органів
виконавчої влади та
органів самоврядування з
питань
щодо
поводження,
ввезення,
реєстрації
ГМО,
запобігання поширенню
та
використання
незареєстрованих ГМО
суб’єктами
господарювання
11.4 Вивчення
та
аналіз
суб’єктів
господарювання
для
встановлення
ступенів
ризику в сфері ГМО у
відкритих системах

Положення про Управління
фітосанітарної
безпеки.
2
Стаття 11 Закону України
«Про
державну
систему
біобезпеки при створенні,
випробуванні,
транспортуванні
та
використанні
генетично
модифікованих організмів»

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Постанова
Кабінету
Міністрів України
від
06.03.2019 року № 198
«Про
затвердження
критеріїв,
за
якими
оцінюється ступінь ризику

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

створення,
дослідження
та
практичного
використання ГМО
у
відкритих
системах
на
території
Тернопільської
області
Підвищення рівня
обізнаності
щодо
вимог
чинного
законодавства
у
сфері
додержання
біологічної
і
генетичної безпеки
щодо
сільськогосподарськ
их рослин під час
створення,
дослідження
та
практичного
використання ГМО
у
відкритих
системах
Визначення ступенів
ризику
від
провадження
господарської
діяльності суб’єкта
господарювання для
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11.5 Визначення та аналіз
фактичного
використання
сортів
сільськогосподарських
культур, створених на
основі ГМО, що внесені
до Державного реєстру
ГМО

від
провадження
господарської діяльності та
визначається періодичність
здійснення
планових
заходів державного нагляду
(контролю) за додержанням
заходів
біологічної
і
генетичної безпеки щодо
сільськогосподарських
рослин під час створення,
дослідження
та
практичного використання
генетично модифікованих
організмів у відкритих
системах
Державною
службою
з
питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів»
Стаття 14 Закону України
«Про державну систему
біобезпеки при створенні,
випробуванні,
транспортуванні
та
використанні
генетично
модифікованих
організмів».
Річний план здійснення
заходів державного нагляду
(контролю)
Державної
служби України з питань

визначення
періодичності
проведення
планових
заходів
державного нагляду
(контролю)
та
врахування їх при
формуванні річного
плану
здійснення
планових
заходів
державного нагляду
(контролю)
на
відповідний
плановий період

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Визначення
фактичного
використання сортів
сільськогосподарськ
их
культур,
створених на основі
ГМО
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11.6 Проведення
роз’яснювальної роботи
серед
суб’єктів
господарювання
всіх
форм власності з питань
щодо
поводження,
ввезення,
реєстрації
ГМО,
запобігання
поширенню
та
використання
незареєстрованих ГМО
суб’єктами
господарювання
11.7 Популяризація
та
пропаганда знань в сфері
додержання
заходів
біологічної і генетичної
безпеки
щодо
сільськогосподарських
рослин
під
час
створення, дослідження
та
практичного
використання ГМО у
відкритих системах
11.8 Підвищення
ділової
кваліфікації

безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів
Закон
України
«Про
державну
систему
біобезпеки при створенні,
випробуванні,
транспортуванні
та
використанні
генетично
модифікованих
організмів»,
Положення
про
Управління
фітосанітарної безпеки

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Підвищення рівня
обізнаності
суб’єктів
господарювання
щодо вимог чинного
законодавства

Закон
України
«Про
державну
систему
біобезпеки при створенні,
випробуванні,
транспортуванні
та
використанні
генетично
модифікованих
організмів», положення про
Управління фітосанітарної
безпеки

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Ст. 48 Закону України
«Про державну службу»

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Підвищення рівня
обізнаності
серед
населення
та
зацікавлених
суб’єктів
господарювання
щодо вимог чинного
законодавства
та
запобігання
випадків
його
порушення
Забезпечено
підвищення
рівня
професійної
компетенції
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державних
службовців
12.1

12. Заходи з реалізації державної політики у сферах карантину та захисту росин
Здійснення
заходів Стаття 5 Закону України
Протягом
Управління
державного
нагляду «Про
основні
засади
року
фітосанітарної безпеки
(контролю) у сфері державного
нагляду
карантину
рослин (контролю)
у
сфері
відповідно до річного господарської діяльності»,
плану
здійснення Закон
України
«Про
заходів
державного карантин рослин», наказ
нагляду (контролю)
Держпродспоживслужби
від 26.11.2021 № 764

12.2

Здійснення
заходів Стаття 5 Закону України
державного
нагляду «Про
основні
засади
(контролю) у сфері державного
нагляду
захисту рослин
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності»,
Закони
України
«Про
захист
рослин»,
«Про
пестициди
та
агрохімікати»,
наказ
Держпродспоживслужби
від 26.11.2021 № 764

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

12.3

Здійснення
Стаття
6
Закону
позапланових
заходів України «Про основні
державного
нагляду засади державного нагляду
(контролю) з підстав (контролю)
у
сфері
передбачених
господарської діяльності»
законодавством

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Забезпечено
виявлення
та
запобігання
порушенням
суб'єктами
господарювання
вимог
законодавства
у
сфері
карантину
рослин
Забезпечено
виконання
плану
здійснення
державного нагляду
(контролю) у сфері
захисту
рослин
понад
80%
з
урахуванням
карантинних
обмежень
Забезпечення
контролю
за
усуненням
порушень, які стали
підставою
для
проведення
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12.4

12.5

12.6

Організація
та
проведення
спільних
нарад
зустрічей
з
представниками
підприємств
та
організацій,
органів
виконавчої влади та
органів самоврядування
з
питань
щодо
виконання
фітосанітарних
вимог
країн-імпортерів
та
встановлення
вільних
місць виробництва або
виробничих ділянок
Проведення
фітосанітарного
контролю
об’єктів
регулювання
при
ввезенні
на
митну
територію України

Ст. 7, ст. 31 Закону України
«Про карантин рослин»

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Закон
України
«Про
карантин
рослин»,
постанова
КМУ
від
15.11.2019 р. № 1177

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Здійснення
фітосанітарних заходів
щодо охорони території
України від занесення
регульованих
шкідливих
організмів
разом з імпортними

Закон
України
«Про
карантин
рослин»,
постанова
КМУ
від
15.11.2019 р. № 1177

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

позапланової
перевірки
Підвищення рівня
обізнаності
зацікавлених
суб’єктів
господарювання
щодо
фітосанітарних
вимог
країнімпортерів

Забезпечено
проведення
фітосанітарного
контролю об’єктів
регулювання,
що
ввозяться на митну
територію України
Вжито фітосанітарні
заходи
щодо
запобігання
проникнення
регульованих
шкідливих
організмів
на
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об’єктами регулювання,
в тому числі щодо
виявлення
інших
порушень
вимог
фітосанітарних заходів
України

12.7

Організація заходів для
оформлення вантажів з
об’єктами регулювання
в інформаційному вебпорталі «Єдине вікно»
для
міжнародної
торгівлі»

Закон
України
«Про
карантин
рослин»,
постанова
КМУ
від
15.11.2019 р. № 1177 та від
21.10.2020 № 971

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

12.8

Здійснення контролю за Статті 6, 29 Закону України
об’єктами регулювання, «Про карантин рослин», по
які
переміщуються мірі надходження звернень
територією країни

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

територію України.
Про
випадки
виявлення порушень
вимог
фітосанітарних
заходів
України
проінформовано
Головного
державного
фітосанітарного
інспектора України
або його заступника
Забезпечено
оформлення
вантажів з об’єктами
регулювання
в
інформаційному
веб-порталі «Єдине
вікно»
для
міжнародної
торгівлі»
Запобігання
проникненню
регульованих
шкідливих
організмів у зони,
вільні від таких
регульованих
шкідливих
організмів
на
території України
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Здійснення
фітосанітарних
процедур до об’єктів
регулювання,
що
експортуються
12.10 Здійснення
нагляду
(обстеження
та/або
моніторинг) з метою
виявлення
шкідливих
організмів
візуально
та/або за допомогою
феромонних пасток
12.11 Проведення обстежень з
метою
встановлення
та/або
підтримання
статусу
місця
виробництва
або
виробничої
ділянки,
вільних
від
регульованих
шкідливих організмів,
позбавлення
такого
статусу,
його
поновлення візуально
та/або за допомогою
феромонних пасток на
вимогу особи.
12.12 Контроль
за
проведенням заходів з
локалізації та ліквідації
карантинних організмів
12.9

Статті 6, 46 Закону України
«Про карантин рослин», по
мірі надходження звернень

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Статті 6 Закону України
«Про карантин рослин»

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Статті 6, 31 Закону України
«Про карантин рослин», по
мірі надходження звернень

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Статті 6, 34 Закону України
«Про карантин рослин»,
положення про управління
фітосанітарної безпеки

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Забезпечення
виконання
фітосанітарних
вимог
країн
–
імпортерів
Забезпечено
виявлення,
локалізація
і
ліквідація
регульованих
шкідливих
організмів
Забезпечено
виконання
спеціальних
фітосанітарних
вимог
країнімпортерів

Проведено контроль
заходів з локалізації
та
ліквідації
регульованих

34
по
яким
було
запроваджено
карантинний режим
12.13 Організація
та
проведення обстежень
кукурудзи,
сої
та
ячменю
з
метою
виконання
вимог
Протоколів
фітосанітарних
та
інспекційних
вимог
щодо
експорту
з
України до Китайської
Народної Республіки
12.14 Організація
та
проведення
навчання
осіб,
робота
яких
пов’язана
з
транспортуванням,
зберіганням,
застосуванням
та
торгівлею пестицидами
і агрохімікатами

12.15 Організація
і
проведення
осінніх
обстежень та ґрунтових
розкопок на визначення
фітосанітарного стану

шкідливих
організмів
Протоколи фітосанітарних
та інспекційних вимог
щодо експорту з України
до Китайської Народної
Республіки кукурудзи, сої,
ячменю
(по
мірі
надходження звернень)

Постанова
КМУ
від
18.09.1995 № 746 «Про
затвердження
Порядку
одержання
допуску
(посвідчення) на право
роботи,
пов’язаної
з
транспортуванням,
зберіганням, застосуванням
та торгівлею пестицидами
та агрохімікатами»
Статті 5, 6 Закону України
«Про
захист
рослин»,
положення про управління
фітосанітарної безпеки

Управління
фітосанітарної безпеки

Забезпечено
виконання
спеціальних
фітосанітарних
вимог
Китайської
Народної
Республіки

Управління
фітосанітарної безпеки

Забезпечено
організацію
та
проведення
навчання
осіб,
робота
яких
пов’язана
з
транспортуванням,
зберіганням,
застосуванням
та
торгівлею
пестицидами
і
агрохімікатами
Встановлення
чисельності
зимуючого
запасу
шкідливих
організмів

У період
вегетації
рослин
протягом року

Протягом
року

Вересень –
жовтень 2022
року

Управління
фітосанітарної безпеки
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сільськогосподарських
угідь

12.16 Організація і контроль у Закон
України
«Про
сфері захисту рослин
основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»,
ст. 6 Закону України «Про
захист
12.17 Організація
і Статті 5, 6 Закону України
проведення
весняних «Про захист рослин»
контрольних обстежень наказ Державної служби
та ґрунтових розкопок України
з
питань
на визначення стану безпечності
харчових
перезимівлі шкідників продуктів
та
захисту
с/г угідь
споживачів від 17.06.2016
№159
12.18 Організація
і
проведення
фітосанітарного
моніторингу посівів с/г
рослин на виявлення
заселення шкідниками
та ураження хворобами
–
маршрутні
обстеження

Статті 5, 6 Закону України
«Про захист рослин», наказ
Державної служби України
з
питань
безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів від
17.06.2016 №159

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Березеньквітень 2022
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

сільськогосподарськ
их культур з метою
планування
захисних
міроприємств
у
наступному році
Запобігання
поширення
шкідливих
організмів
Визначення
стану
перезимівлі
основних шкідників
сільськогосподарськ
их культур з метою
планування
захисних
міроприємств
у
вегетаційному
сезоні
Виявлення
шкідливих
організмів
с/г
культур, з метою
недопущення
перевищення
економічного
порогу
шкодочинності
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12.19 Складання
інформаційних
повідомлень про появу
та розвиток шкідливих
об’єктів на посівах с/г
культур

Статті 5, 6, 17 Закону
України
«Про
захист
рослин»,
наказ Державної служби
України
з
питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів від 17.06.2016
№159
12.20 Складання термінових Статті 5, 6, 17 Закону
повідомлень (сигналів) України
«Про
захист
рослин»,
наказ Державної служби
України
з
питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів від 17.06.2016
№159
12.21 Складання
місячних Статті 5, 6, 17 Закону
короткострокових
України
«Про
захист
прогнозів
рослин»,
наказ Державної служби
України
з
питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів від 17.06.2016
№159

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

По мірі
розвитку
шкідників

Управління
фітосанітарної безпеки

По мірі
розвитку
шкідників

Управління
фітосанітарної безпеки

(ЕПШ)
Інформування
зацікавлених органів
державної влади про
появу, поширення та
розвиток шкідливих
організмів
в
агроценозах
Тернопільської
області
Інформування
суб’єктів
господарювання про
появу, поширення та
розвиток
найшкідливіших
організмів
в
агроценозах
Тернопільської
області та заходи
захисту с/г угідь
Інформування
зацікавлених органів
державної влади та
суб’єктів
господарювання
про розвиток та
поширення
шкідливіших
організмів
в
агроценозах
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12.22 Встановлення
фітосанітарного стану
на наявність шкідливих
організмів

Статті 5, 6 Закону України
«Про захист рослин»,
наказ Державної служби
України
з
питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів від 17.06.2016
№159

Вегетаційний
період 2022
року

Управління
фітосанітарної безпеки

12.23 Популяризація
та
пропаганда знань в
сферах
карантину,
захисту рослин

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

12.24 Підвищення
кваліфікації

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Закон
України
«Про
карантин рослин», Закон
України
«Про
захист
рослин»,
положення про Управління
фітосанітарної безпеки
ділової Стаття 48 Закону України
«Про державну службу»

Тернопільської
області та заходи
захисту с/г угідь
Виявлення
шкідливих
організмів
с/г
культур, з метою
недопущення
перевищення
економічного
порогу
шкодочинності
(ЕПШ)
Підвищення рівня
обізнаності
серед
населення
та
зацікавлених
суб’єктів
господарювання
Підвищення
кваліфікації
спеціалістів
управління
фітосанітарної
безпеки

13. Заходи з реалізації державної політики у сферах насінництва та розсадництва,
державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин
13.1 Здійснення
заходів Статті 4, 5, 7 Закону
Протягом
Управління
Виявлення,
державного
нагляду України «Про основні
року
фітосанітарної безпеки попередження
та
(контролю)
у
сфері засади державного нагляду
усунення порушень
насінництва
та (контролю)
у
сфері
вимог законодавства
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розсадництва відповідно
до
річного
плану
здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
Державної
служби України з питань
безпечності
харчових
продуктів та захисту
споживачів

господарської діяльності».
Статті 8, 26 Закону України
«Про насіння і садивний
матеріал», Річний план
здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
Державної
служби України з питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів

у сфері насінництва
та розсадництва

13.2 Здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
у
сфері
охорони прав на сорти
рослин, відповідно до
річного плану здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
Державної
служби
України
з
питань
безпечності
харчових
продуктів та захисту
споживачів

Статті 4, 5, 7 Закону
України «Про основні
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності».
Стаття 7 Закону України
«Про охорону прав на
сорти рослин»,
Річний
план здійснення заходів
державного
нагляду
(контролю)
Державної
служби України з питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів на 2022 рік

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Виявлення,
попередження
та
усунення порушень
вимог законодавства
у сфері
охорони
прав
на
сорти
рослин

13.3 Здійснення позапланових Статті 6, 7 Закону України
заходів
державного «Про
основні
засади
нагляду (контролю) з державного
нагляду

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Своєчасне
реагування
на
виявлені порушення
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підстав,
передбачених (контролю)
у
сфері
законодавством
господарської діяльності».
Статті 8, 26 Закону України
«Про насіння і садивний
матеріал». Стаття 7 Закону
України «Про охорону прав
на сорти рослин»

13.4 Проведення
роз’яснювальних робіт
серед
суб’єктів
господарювання
всіх
форм власності з питань
щодо обігу насіння та
садивного
матеріалу
тільки
за
наявності
сертифікатів на сортову
та
посівну
якість,
запобігання
обігу
контрафактного насіння
13.5 Проведення
роз’яснювальних робіт
серед
суб’єктів
господарювання
всіх
форм власності з питань
щодо дотримання прав
на сорти рослин як

Положення про Державну
службу України з питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів
затверджено
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
02.09.2015р. № 667.
Положення про Управління
фітосанітарної
безпеки
Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській області
Положення про Державну
службу України з питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів
затверджено
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

суб'єктами
господарювання
вимог законодавства
у
сферах
насінництва
та
розсадництва,
охорони прав на
сорти рослин на
території
Тернопільської
області
Підвищення рівня
обізнаності
щодо
вимог
чинного
законодавства
у
сфері насінництва та
розсадництва
з
метою
попередження обігу
контрафактного
насіння та садивного
матеріалу
на
території України
Підвищення рівня
обізнаності
щодо
вимог
чинного
законодавства
у
сфері охорони прав
на сорти рослин з
метою недопущення
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об’єктів інтелектуальної
власності,
ліцензійних
договорів та патентного
права
13.6 Організація
та
проведення
спільних
нарад та зустрічей з
представниками
підприємств, установ та
організацій,
органів
виконавчої влади та
органів самоврядування з
питань
дотримання
вимог законодавства у
сфері насінництва та
розсадництва, охорони
прав на сорти рослин

02.09.2015 року № 667,
Положення про Управління
фітосанітарної безпеки
Положення про Державну
службу України з питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів
затверджено
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
02.09.2015р. № 667,
Положення про Управління
фітосанітарної безпеки

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

13.7 Контроль за знищенням
насіння, яке не може
бути використане на
посів,
продовольчі,
кормові та інші цілі та
садивного
матеріалу,
який не може бути
використаний
для
створення багаторічних

Стаття 17 Закону України
«Про насіння і садивний
матеріал»,
Наказ
Міністерства
аграрної
політики та продовольства
України від 20.12.2018 року
№ 613 «Про затвердження
Порядку знищення насіння,
яке
не
може
бути

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

порушень
прав
інтелектуальної
власності на сорти
рослин
Підвищення рівня
обізнаності
щодо
вимог
чинного
законодавства
у
сфері насінництва та
розсадництва,
охорони прав на
сорти
рослин
з
метою недопущення
порушень
прав
інтелектуальної
власності на сорти
рослин
та
попередження обігу
контрафактного
насіння та садивного
матеріалу
на
території України
Виконано в повному
обсязі, по мірі
надходження від
суб’єктів
господарювання
заяв на знищення
насіння (садивного
матеріалу) та
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насаджень або в інших
цілях
відповідно
до
Порядку
знищення
насіння, затвердженого
наказом
Мінагрополітики
від
20.12.2018 року № 613

використане
на
посів,
продовольчі, кормові та
інші цілі, та садивного
матеріалу, який не може
бути використаний для
створення
багаторічних
насаджень або в інших
цілях»

прийнято участь у
проведенні заходів
із знищення насіння
(садивного
матеріалу)
відповідно до вимог
чинного
законодавства

13.8 Узгодження
розташування
посівів
перехреснозапильних
культур, згідно Порядку
узгодження
розташування насіннєвих
посівів
перехреснозапильних
культур, затвердженого
наказом
Мінагрополітики
від
07.10.2016 року № 365
13.9 Проведення
арбітражного
(експертного)
визначення
якості
насіння та садивного
матеріалу

Стаття 13 Закону України
«Про насіння і садивний
матеріал».
Наказ
Міністерства
аграрної
політики та продовольства
України від 07.10.2016
року
№
365
«Про
затвердження
Порядку
узгодження розташування
насіннєвих посівів»

До 01.03.2022

Управління
фітосанітарної безпеки

Стаття 23 Закону України
«Про насіння і садивний
матеріал»,
Постанова
Кабінету Міністрів України
від 18.08.2017 року № 615
«Про
затвердження
Порядку
арбітражного
(експертного) визначення
якості насіння і садивного
матеріалу
та
Порядку

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Узгоджено
розташування
насіннєвих посівів
перехреснозапильни
х рослин відповідно
до поданих плансхем

Проведення
арбітражного
(експертного)
визначення
відповідно до
поданих заяв
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13.10 Вивчення
та
аналіз
суб’єктів
господарювання
для
встановлення
ступенів
ризику
в
сфері
насінництва
та
розсадництва

13.11

Вивчення
та
аналіз
суб’єктів
господарювання
для
встановлення
ступенів
ризику в сфері охорони
прав на сорти рослин

оформлення
заяв
для
проведення арбітражного
(експертного) визначення
якості насіння і садивного
матеріалу»
Постанова
Кабінету
Міністрів України
від
16.01.2019 року № 23 «Про
затвердження критеріїв, за
якими оцінюється ступінь
ризику від провадження
господарської діяльності у
сфері
насінництва
та
розсадництва
та
визначається періодичність
здійснення
планових
заходів державного нагляду
(контролю)
Державною
службою
з
питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів»

Постанова
Кабінету
Міністрів України
від
16.01.2019 року № 24 «Про
затвердження критеріїв, за
якими оцінюється ступінь
ризику від провадження

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Встановлення
ступенів ризику від
провадження
господарської
діяльності суб’єкта
господарювання для
визначення
періодичності
проведення
планових
заходів
державного нагляду
(контролю)
і
врахування їх при
формуванні річного
плану
здійснення
планових
заходів
державного нагляду
(контролю)
на
відповідний
плановий період
Встановлення
ступенів ризику від
провадження
господарської
діяльності суб’єкта
господарювання для

43
господарської діяльності у
сфері охорони прав на
сорти
рослин
та
визначається періодичність
проведення
планових
заходів державного нагляду
(контролю)
Державною
службою
з
питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів»

13.12

Визначення та аналіз
розташування
посівів
зразків
насіння
і
садивного
матеріалу
сортів
рослин,
не
занесених до Реєстру
сортів рослин придатних
для поширення в Україні
та/або до Переліку сортів
рослин
ОЕСР,
для
селекційних, дослідних
робіт і експонування

Стаття 20 Закону України
«Про насіння і садивний
матеріал».
Постанова
Кабінету Міністрів України
від 05.10.2016 року № 691
«Про
затвердження
Порядку
видачі
або
відмови
у
видачі,
переоформлення,
видачі
дублікатів,
анулювання
підтвердження на ввезення
в Україну та вивезення з
України зразків насіння і
садивного матеріалу, не
внесеного до Державного
реєстру сортів рослин,
придатних для поширення

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

визначення
періодичності
проведення
планових
заходів
державного нагляду
(контролю)
і
врахування їх при
формуванні річного
плану
здійснення
планових
заходів
державного нагляду
(контролю)
на
відповідний
плановий період
Встановлено місце
розташування
посівів
зразків
насіння і садивного
матеріалу
сортів
рослин відповідно
до
підтверджень
виданих
Держпродспоживслу
жбою
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13.13

Популяризація
та
пропаганда
знань
в
сферах насінництва та
розсадництва, охорони
прав на сорти рослин

13.14

Підвищення
кваліфікації

14.1 Здійснення
державного
(контролю)
зберігання
продуктів
переробки

ділової

в Україні, та/або до
Переліку сортів рослин
Організації економічного
співробітництва
та
розвитку, для селекційних,
дослідних
робіт
і
експонування»
Закон
України
«Про
Протягом
насіння
і
садивний
року
матеріал». Закон України
«Про охорону прав на
сорти рослин». Положення
про
Управління
фітосанітарної
безпеки
Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській області
Ст. 48 Закону України Протягом року
«Про державну службу»

Управління
фітосанітарної безпеки

Управління
фітосанітарної безпеки

14. Заходи контролю за якістю зерна та продуктів його переробки
заходів Статті 5 Закону України
Протягом
Управління
нагляду «Про
основні
засади
року
фітосанітарної безпеки
в
сфері державного
нагляду
зерна
та (контролю)
у
сфері
його господарської діяльності».
Стаття 22 Закону України
«Про зерно та ринок зерна
в Україні», Річний план
здійснення
заходів

Підвищення рівня
обізнаності
населення
та
суб’єктів
господарювання
щодо вимог чинного
законодавства
та
запобігання
випадків
його
порушення
Підвищення ділової
кваліфікації згідно з
планом-графіком на
2022 рік
Виявлення,
попередження
та
усунення порушень
вимог законодавства
у сфері зберігання
зерна та продуктів
його переробки
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державного
нагляду
(контролю)
Державної
служби України з питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів на 2022 рік
14.2 Здійснення позапланових
заходів
державного
нагляду (контролю) з
підстав,
передбачених
законодавством.

14.3 Вивчення
та аналіз
суб’єктів
господарювання
для
встановлення
ступенів
ризику
в
сфері
зберігання
зерна
та
продуктів
його
переробки

Статті 6 Закону України
«Про
основні
засади
державного
нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності».
Стаття 22 Закону України
«Про зерно та ринок зерна
в Україні»
Постанова
Кабінету
Міністрів України
від 21.08.2019 року № 787
«Про
затвердження
критеріїв,
за
якими
оцінюється ступінь ризику
від
провадження
господарської діяльності із
зберігання
зерна
та
продуктів його переробки і
визначається періодичність
здійснення
планових
заходів державного нагляду
(контролю)
Державною
службою
з
питань
безпечності
харчових

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Усунення порушень
вимог
чинного
законодавства
у
сфері
зберігання
зерна та продуктів
його переробки

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Встановлення
ступенів ризику від
провадження
господарської
діяльності суб’єкта
господарювання
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продуктів
та
захисту
споживачів»
14.4 Популяризація
та Закон України «Про зерно
пропаганда знань щодо та ринок зерна в Україні»
зберігання
зерна
та
продуктів
його
переробки

15.1

16.1

Протягом
року

Управління
фітосанітарної безпеки

Підвищення рівня
обізнаності
населення
та
суб’єктів
господарювання

15. Заходи з реалізації державної політики у сфері попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення
Здійснення перевірок за Закон України «Про заходи Протягом року
Управління захисту
Виявлення
та
додержанням
щодо попередження та
споживачів
усунення порушень
законодавства у сфері зменшення
вживання
вимог законодавства
попередження
та тютюнових виробів і їх
у
сфері
зменшення
вживання шкідливого
впливу
на
попередження
та
тютюнових виробів та їх здоров’я населення», Закон
зменшення
шкідливого впливу на України «Про основні
вживання
здоров’я населення
засади державного нагляду
тютюнових виробів
(контролю)
у
сфері
та їх шкідливого
господарської діяльності»,
впливу на здоров’я
План здійснення заходів
населення
державного
нагляду
(контролю)
Держпродспоживслужби на
2022 р.
16. Заходи з реалізації державної політики у сфері метрологічного нагляду
Здійснення перевірок за Закон
України
«Про
Протягом
Управління захисту
Усунення порушень
додержанням
метрологію
та
року
споживачів
вимог законодавства
законодавства у сфері
метрологічну діяльність»,
у сфері метрології та
метрології та
Закон
України
«Про
метрологічної
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метрологічної діяльності

17.1

17.2

17.3

основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»,
План здійснення заходів
державного
нагляду
(контролю)
Держпродспоживслужби на
2022 р.
17.Заходи з реалізації державної політики у сфері ринкового нагляду
Здійснення
перевірок Закон
України
«Про
Протягом
Управління захисту
характеристик продукції державний
ринковий
року
споживачів
нагляд
і
контроль
нехарчової
продукції»,
Секторальний
план
державного
ринкового
нагляду на 2022 рік
Прийняття рішень про Закон
України
«Про
Протягом
Управління захисту
вжиття обмежувальних державний
ринковий
року
споживачів
(корегувальних) заходів нагляд
і
контроль
нехарчової продукції»
Своєчасне попередження Закон
України
«Про
Протягом
Управління захисту
споживачів
державний
ринковий
року
споживачів
(користувачів)
про нагляд
і
контроль
виявлену
органами нехарчової продукції»
ринкового
продукцію,
яка
не
відповідає
встановленим вимогам

діяльності

Проведення
перевірок
характеристик
продукції
та
виявлення порушень
у сфері ринкового
нагляду
Усунення порушень
вимог законодавства
у сфері ринкового
нагляду
Висвітлення в ЗМІ
/сайті
Головного
управління
інформацію
про
продукцію що не
відповідає
встановленим
вимогам
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18. Заходи з державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері
18.1 Здійснення контролю за Закон України «Про захист
Протягом
Управління захисту
Виявлення та
додержанням
прав споживачів», План
року
споживачів
усунення порушень
законодавства про захист здійснення
заходів
вимог законодавства
прав споживачів шляхом державного
нагляду
у сфері захисту прав
проведення перевірок
(контролю)
споживачів
Держпродспоживслужби на
2022 р.
18.2 Здійснення державного Закон
України
«Про
Протягом
Управління захисту
Усунення порушень
нагляду (контролю) за звернення громадян», «Про
року
споживачів
вимог законодавства
дотриманням
основні засади державного
у сфері туризму та
законодавства про захист нагляду (контролю) у сфері
курортів
прав споживачів у сфері господарської діяльності»,
туризму та курортів
Закон
України
«Про
туризм»
18.3 Розгляд скарг, заяв і Закон
України
«Про
Протягом
Управління захисту
Задоволення вимог
пропозицій громадян та звернення
громадян»,
року
споживачів
споживачів
надання їм консультацій Закон України «Про захист
прав споживачів»
18.4 Здійснення контролю за Закон
України
«Про
Протягом
Управління захисту
Припинення
дотриманням
рекламу»
року
споживачів
порушень вимог
законодавства України
законодавства про
про
рекламу
щодо
рекламу
захисту прав споживачів
реклами

49
18.5

18.6

19.1

Проведення
семінарів
для
представників
громадських об’єднань
споживачів та суб’єктів
господарювання з метою
обговорення
питання
необхідності додержання
вимог законодавства у
сфері
захисту
прав
споживачів

Закон
України
«Про
Протягом
Управління захисту
Підвищення рівня
основні засади державного
року
споживачів
освіти та
нагляду (контролю) у сфері
поінформованості
господарської діяльності»,
населення щодо
Положення про Управління
споживчих прав та
захисту
споживачів
механізмів їх
Головного
управління
захисту
Держпродспоживслужби в
Тернопільській
області
затверджене
наказом
Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській
області
18.03.2020р. № 22-ОД
Проведення
нарад, Положення про Управління
Протягом
Управління захисту
Підвищення рівня
семінарів, засідань за захисту
споживачів
року
споживачів
освіти та
круглим столом щодо Головного
управління
поінформованості
обговорення проблемних Держпродспоживслужби в
питань у сфері захисту Тернопільській
області
прав
споживачів
та затверджене
наказом
шляхів їх вирішення
Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській
області
18.03.2020р. № 22-ОД
19. Заходи з реалізації державної політики у сфері дотримання вимог щодо формування,
встановлення та застосування державних регульованих цін
Проведення
планових Річний план здійснення
Протягом
Сектор контролю за
Контроль за
перевірок відповідно до заходів
державного
року
регульованими цінами дотриманням
Плану
заходів нагляду
(контролю)
суб’єктами
державного
нагляду Державної
служби
господарювання
(контролю) на 2022 рік України
з
питань
вимог законодавства
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затвердженого
наказом безпечності
харчових
Державної
служби продуктів
та
захисту
України
з питань споживачів на 2022 рік
безпечності
харчових
продуктів

щодо формування,
встановлення та
застосування
державних
регульованих цін
(тарифів)

19.2

Проведення моніторингу
цін на лікарські засоби,
вартість яких підлягає
державному
регулюванню

Законів України
«Про
ціни та ціноутворення»,
доручення віце-прем’єрміністра України, до листа
Міністерства
охорони
здоров’я
України
від
11.04.2017
№18-01/31344/10082

Протягом
року

Сектор контролю за
регульованими цінами

19.3

Проведення позапланових
заходів
державного
нагляду
(контролю)
відповідно до ст.6 Закону
України «Про основні
засади
державного
нагляду (контролю) у
сфері
господарської
діяльності»

Звернення фізичних та
юридичних
осіб
та
погодження
уповноваженого органу

Протягом
року

Сектор контролю за
регульованими цінами

19.4

Взаємодія з органами Законів України
«Про
місцевого
ціни та ціноутворення»,
самоврядування
у Положення про Головне
здійсненні
ними управління
повноважень
щодо Держпродспоживслужби в

Протягом
року

Сектор контролю за
регульованими цінами

Виявлення
порушень в
аптечних закладах,
під час проведення
моніторингу цін на
лікарські засоби, які
беруть участь в
Урядовій програмі
«Доступні ліки»
Розгляд звернень
громадян відповідно
до Закону України
«Про звернення
громадян» та Закону
України «Про ціни
та ціноутворення»

Дотримання вимог
законодавства у
сферах державного
регулювання цін
(тарифів)
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встановлення
(затвердження)
тарифів

20.1

Тернопільській області
цін

і

20. Заходи з реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення
Забезпечення
ЗУ «Про забезпечення
Протягом
Управління державного Зменшення ризиків
оперативного реагування санітарного та епідемічного
року
нагляду за дотриманням щодо
виникнення
на виклики, пов’язані з благополуччя населення»,
санітарного
масових
отруєнь,
можливим негативним ЗУ «Про захист населення
законодавства
спалахів
впливом
факторів від інфекційних хвороб»,
інфекційних хвороб
середовища
Указ Президента України
життєдіяльності людини,
від 7 грудня 2019 № 894
Управління в районах та
включаючи
будь-які «Про невідкладні заходи
м. Тернополі
біологічні
(вірусні, щодо покращення здоров’я
пріонні,
бактеріальні,
дітей»
паразитарні, генетично
модифіковані організми,
продукти біотехнології
тощо), хімічні (органічні
і неорганічні, природні
та синтетичні), фізичні
(шум,
вібрація,
ультразвук,
інфразвук,
теплове,
іонізуюче,
неіонізуюче та інші види
випромінювання),
соціальні
(харчування,
водопостачання, умови
побуту,
праці,
відпочинку,
навчання,
виховання тощо) та інші
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фактори, що впливають
або можуть впливати на
здоров'я населення
20.2

20.3

Інформування
Держпродспоживслужби
про
результати
діяльності
Головного
управління
Держпродспоживслужби
у
сфері
здійснення
державного
нагляду
(контролю)
за
дотриманням
санітарного
законодавства

Закон
України
«Про
забезпечення санітарного
та
епідемічного
благополуччя населення»,
Положення про Управління
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства, затверджене
наказом
Головного
управління від 18.03.2020
р. № 22-ОД, Річний план
здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
Державної
служби України з питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів на 2022 рік
Підготовка матеріалів на Закон
України
від
колегії
24.02.1994р. № 4005-XII
Держпродспоживслужби «Про
забезпечення
за підсумками діяльності санітарного та епідемічного
у 2021р. та щоквартально благополуччя населення»,
Положення про Управління
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства затверджене

Січень та
щоквартально

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Підготовка та здача
звітних форм за
результатами
діяльності у 2021р.
та щоквартально

Управління в районах та
м. Тернополі

Лютий та
щоквартально

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Своєчасне надання
матеріалів
на
колегію
Держпродспоживслу
жби за підсумками
Управління в районах та діяльності у 2021р.
м. Тернополі
та щоквартально
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наказом
Головного
управління
від
18.03.2020р. № 22-ОД,
Річний план здійснення
заходів державного нагляду
(контролю)
Державної
служби України з питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів на 2022 рік
20.4 Освоєння
бюджетних Закон
України
від Протягом року
коштів на 2022 рік по 24.02.1994р. № 4005-XII
програмі
КПКВК «Про
забезпечення
1209040
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,
Положення про Управління
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства, затверджене
наказом
Головного
управління від 18.03.2020р.
№22-ОД,
Річний
план
здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
Державної
служби України з питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів на 2022 рік
20.5 Підготовка
Закон України
«Про
Протягом
інформаційних
забезпечення санітарного
року

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства,
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Складання «Плану
моніторингових
лабораторних
досліджень
та
інструментальних
вимірювань під час
здійснення
державного нагляду
Управління в районах та (контролю) у сфері
м. Тернополі
санітарного
законодавства
на
2022 рік» та його
виконання

Управління державного Надання пропозицій
нагляду за дотриманням та
участь
у
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матеріалів,
довідок,
пропозицій з питань
здійснення державного
нагляду (контролю) за
дотриманням
вимог
санітарного
законодавства на місцеві
та регіональну комісії з
питань
техногенно–
екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
при РДА, ОДА та
інформування
органів
влади всіх рівнів про
стан
та
заходи
із
забезпечення санітарно –
епідемічного
благополуччя населення
області.
Участь
у
засіданнях регіональної
та місцевих комісій з
питань техногенно –
екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
щодо розгляду питань
про стан та заходи із
забезпечення санітарно –
епідемічного
благополуччя населення
області у 2022 р.

та
епідемічного
благополуччя населення»,
Положення про Управління
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства, затверджене
наказом
Головного
управління від 18.03.2020р.
№ 09-ОД, План роботи
регіональної
комісії
з
питань
техногенно
–
екологічної безпеки та
надзвичайних
ситуацій
Тернопільської ОДА на
2022р.

санітарного
законодавства

прийнятті
рішень
засідань
регіональної
та
Управління в районах та місцевих комісій з
м. Тернополі
питань техногенно –
екологічної безпеки
та
надзвичайних
ситуацій
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20.6 Аналіз
проведення
планових
та
позапланових перевірок
суб’єктів
господарювання
щодо
результатів здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю),
аналіз розгляду звернень
(скарг)
громадян
та
інформування
Держпродспоживслужби
України про загальні
показники
наглядової
діяльності
у
сфері
санітарного
законодавства
20.7 Підготовка інформацій
щодо
наданих
адміністративних послуг
та
погоджувальних
процедур та направлення
їх
до
Держпродспоживслужби
20.8 Виконання запланованих
лабораторних
та
інструментальних
досліджень,
випробувань, експертизи
під
час
здійснення

Положення про Управління Щоквартально
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства, затверджене
наказом
Головного
управління від 18.03.2020р.
№22-ОД,
річний план
здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю) на 2022 рік

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства
Управління в районах та
м. Тернополі

Звіт про виконання
плану перевірок на
2022 рік, здійснення
функцій державного
нагляду у сфері
санітарного
законодавства
з
метою забезпечення
санепідблагополучч
я населення

ЗУ «Про адмінпослуги», Щоквартально Управління державного
Положення про Управління
нагляду за дотриманням
державного нагляду за
санітарного
дотриманням санітарного
законодавства
законодавства, затверджене
наказом
Головного
Управління в районах та
управління від 18.03.2020р.
м. Тернополі
№ 22-ОД
Закон
України
«Про Щоквартально Управління державного
забезпечення санітарного
нагляду за дотриманням
та
епідемічного
санітарного
благополуччя населення»,
законодавства
Положення про Управління
державного нагляду за
Управління в районах та

Аналіз та оцінка
своєчасності
та
якості
надання
адмінпослуг

Аналіз проведених
моніторингових
досліджень з метою
оцінки
впливу
шкідливих факторів
навколишнього
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державного
нагляду
(контролю)
у
сфері
санітарного
законодавства
для
забезпечення санітарного
та
епідемічного
благополуччя населення

20.9 Здійснення державного
нагляду (контролю) за
діяльністю
дитячих
закладів оздоровлення та
відпочинку (незалежно
від форм власності та
підпорядкування),
зокрема за створенням в
них безпечних умов
перебування

дотриманням санітарного
законодавства, затверджене
наказом
Головного
управління від 18.03.2020р.
№
22-ОД,
«План
моніторингових
лабораторних досліджень
та
інструментальних
вимірювань
під
час
здійснення
державного
нагляду (контролю) у сфері
санітарного законодавства
на 2022 рік»
ЗУ «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,
ЗУ «Про захист населення
від інфекційних хвороб»,
ЗУ «Про оздоровлення та
відпочинок
дітей»,
ДСанПІН
5.5.5.23-99
«Улаштування, утримання і
організація
режиму
діяльності
дитячих
оздоровчих
закладів»,
Положення про Управління
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства затверджене
наказом
Головного
управління від 18.03.2020р.

м. Тернополі

середовища
на
життя та здоров’я
Тернопільська
населення.
регіональна державна Усунення
лабораторія
негативного впливу
Держпродспоживслужби факторів
України з питань
навколишнього
безпечності харчових
середовища шляхом
продуктів та захисту
виконання приписів
споживачів
та рекомендацій

Травеньсерпень

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства
Управління в районах та
м. Тернополі

Забезпечення
безпечних
умов
перебування дітей у
закладах
оздоровлення
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20.10 Участь у комісійних
(сумісно
з
представниками органів
влади)
обстеженнях
закладів
оздоровлення
області
щодо
їх
підготовки
до
оздоровчого
сезону
2022р.,
виконання
Планів-завдань на 2022
р.

20.11 Підготовка
інформації
для заслуховування на
колегії
Тернопільської
ОДА щодо готовності
закладів оздоровлення та
відпочинку дітей до
сезону 2022 р.

№ 22-ОД
ЗУ «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,
ЗУ «Про захист населення
від інфекційних хвороб»,
ЗУ «Про оздоровлення та
відпочинок
дітей»,
ДСанПІН
5.5.5.23-99
«Улаштування, утримання і
організація
режиму
діяльності
дитячих
оздоровчих
закладів»,
Положення про Управління
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства затверджене
наказом
Головного
управління від 18.03.2020р.
№ 22-ОД
ЗУ «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,
ЗУ «Про захист населення
від інфекційних хвороб»,
ЗУ «Про оздоровлення та
відпочинок
дітей»,
ДСанПІН
5.5.5.23-99
«Улаштування, утримання і
організація
режиму
діяльності
дитячих

Травеньчервень

Державні інспектори
відділів державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства
управлінь районів та м.
Тернополя

Виконання Планівзавдань по закладах
оздоровлення
з
метою підготовки їх
до
оздоровчого
сезону

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Червень

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства
Управління в районах та
м. Тернополі

Інформування
органів влади про
стан готовності до
оздоровчої кампанії
2022р.
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20.12 Підготовка
інформаційноаналітичних матеріалів
про
підсумки
оздоровлення
та
відпочинку дітей влітку,
інформування
Держпродспоживслужби,
Тернопільської ОДА

20.13 Здійснення державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства в закладах

оздоровчих
закладів»,
Положення про Управління
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства затверджене
наказом
Головного
управління від 18.03.2020р.
№ 22-ОД
ЗУ «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,
ЗУ «Про захист населення
від інфекційних хвороб»,
ЗУ «Про оздоровлення та
відпочинок
дітей»,
ДСанПІН
5.5.5.23-99
«Улаштування, утримання і
організація
режиму
діяльності
дитячих
оздоровчих
закладів»,
Положення про Управління
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства затверджене
наказом
Головного
управління від 18.03.2020р.
№ 22-ОД
ЗУ «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,
ЗУ «Про захист населення

Вересень

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Інформування
Держпродспоживслу
жби та органів влади
про
результати
оздоровчої кампанії
Управління в районах та 2022р.
м. Тернополі

Серпень

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Забезпечення
готовності закладів
освіти до нового
навчального року
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освіти у ході підготовки
до нового 2022-2023
навчального
року,
проведення комісійних
обстежень,
у
складі
робочих груп органів
місцевого
самоврядування, закладів
освіти щодо стану їх
готовності до нового
навчального року

20.14 Інформування
органів
влади
та
Держпродспоживслужбу
про
стан
готовності
закладів освіти до нового
навчального року

від інфекційних хвороб»,
ЗУ «Про освіту», Указ
Президента України від 7
грудня 2019 № 894 «Про
невідкладні заходи щодо
покращення
здоров’я
дітей», Наказ МОЗ від
25.09.2020р. №2205 про
затвердження санітарного
регламенту для закладів
середньої освіти, Наказ
МОЗ від 24.03.2016р №234
«Про
затвердження
санітарного регламенту для
дошкільних
навчальних
закладів», Положення про
Управління
державного
нагляду за дотриманням
санітарного законодавства
затверджене
наказом
Головного управління від
18.03.2020р. №22-ОД
ЗУ «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,
ЗУ
«Про
освіту»,
Положення про Управління
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства
затверджений
наказом

Управління в районах та
м. Тернополі

Серпеньвересень

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Надання пропозицій
щодо покращення
стану
готовності
закладів освіти до
нового навчального
Управління в районах та року
з
метою
м. Тернополі
оперативного
реагування з боку
органів
місцевого
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20.15 Здійснення
державного
(контролю)
закладів
відповідно до
плану перевірок
рік

заходів
нагляду
щодо
освіти
річного
на 2022

20.16 Здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю) за об’єктами
питного водопостачання
– планові та позапланові
перевірки,
комісійні
обстеження

Головного управління від
18.03.2020р. № 22-ОД.
ЗУ «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,
ЗУ «Про освіту», Наказ
МОЗ
від
25.09.2020р.
№2205 про затвердження
санітарного регламенту для
закладів середньої освіти,
Наказ МОЗ від 24.03.2016р
№234 «Про затвердження
санітарного регламенту для
дошкільних
навчальних
закладів», річний план
здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю) на 2022 рік
Закони
України
«Про
забезпечення санітарного
та
епідемічного
благополуччя населення»,
«Про
основні
засади
державного
нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності»,
«Про питну воду, питне
водопостачання
та
водовідведення», ДСанПіН
2.2.4-171-10
"Гігієнічні
вимоги до води питної,

Протягом
року

Протягом
року

самоврядування
влади
Управління державного Виконання річного
нагляду за дотриманням плану
здійснення
санітарного
заходів державного
законодавства
нагляду (контролю)
на 2022 рік
Управління в районах та
м. Тернополі

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Забезпечення
виконання річного
плану
здійснення
заходів державного
нагляду (контролю)
Управління в районах та на 2022 рік
м. Тернополі
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20.17 Забезпечення проведення
моніторингових
лабораторних
досліджень якості та
безпечності води питної
з
джерел
централізованого
та
децентралізованого

призначеної
для
споживання людиною",
рішення Ради національної
безпеки і оборони України
від 13 березня 2020 року
«Про невідкладні заходи
щодо
забезпечення
національної безпеки в
умовах спалаху гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом SARS-CoV2», уведеного в дію Указом
Президента від 13 березня
2020 № 87,
рішення
Ради
національної безпеки і
оборони України від 30
липня 2021 року "Про стан
водних ресурсів України",
введеного в дію Указом
Президента від 13 серпня
2021 № 357
Закони
України
«Про
забезпечення санітарного
та
епідемічного
благополуччя населення»,
«Про
основні
засади
державного
нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності»,

Протягом
року

Керівники самостійних Оцінка якості та
структурних підрозділів безпечності питної
Головного управління води та можливість
оперативного
Тернопільська
реагування
щодо
регіональна державна запровадження
лабораторія
комплексу заходів
Держпродспоживслужби щодо доведення її
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водопостачання

20.18 Інформування
органів
влади
та
Держпродспоживслужби
про стан забезпечення
населення
області
питною
водою
та
надання
пропозицій
щодо
вирішення
проблемних питань з
дотримання
вимог
санітарного
законодавства
на
об’єктах водопостачання,

«Про питну воду, питне
водопостачання
та
водовідведення», ДСанПіН
2.2.4-171-10
"Гігієнічні
вимоги до води питної,
призначеної
для
споживання
людиною",
Положення про Управління
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства, затверджене
наказом
Головного
управління від 18.03.2020р.
№
22-ОД,
План
лабораторних
та
інструментальних
досліджень, випробувань,
експертизи на 2022р.
Закони
України
«Про
забезпечення санітарного
та
епідемічного
благополуччя населення»,
«Про питну воду, питне
водопостачання
та
водовідведення», ДСанПіН
2.2.4-171-10
"Гігієнічні
вимоги до води питної,
призначеної
для
споживання
людиною",
Положення про Управління
державного нагляду за

України з питань
безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

Протягом
року

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

до
нормативних
показників

Оцінка якості та
безпечності питного
водопостачання
області, можливість
оперативного
Управління в районах та реагування
на
м. Тернополі
проблеми з боку
органів
місцевого
самоврядування
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заслуховування
на
засіданні
регіональної
державної
комісії
з
питань ТЕБ та НС при
ТОДА
20.19 Висвітлення
проблем
питного водопостачання
в ЗМІ та на сайті
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
20.20 Розгляд документів та
підготовка рішень по
матеріалах
обґрунтування
обсягів
викидів, для отримання
дозволу
на
викиди
забруднюючих речовин в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами
20.21 Розгляд документів та
підготовка
проектів
санітарних
паспортів
(дозволів) на роботу з
джерелами іонізуючого
випромінювання

дотриманням санітарного
законодавства, затверджене
наказом
Головного
управління від 18.03.2020р.
№ 22-ОД
Положення про Управління
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства, затверджене
наказом
Головного
управління від 18.03.2020р.
№ 22-ОД
ЗУ «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,
ЗУ «Про адміністративні
послуги», Положення про
Управління
державного
нагляду за дотриманням
санітарного законодавства
затверджене
наказом
Головного управління від
18.03.2020р. № 22-ОД
ЗУ «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,
ЗУ «Про адміністративні
послуги», Положення про
Управління
державного
нагляду за дотриманням
санітарного законодавства

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства
Управління в районах та
м. Тернополі
Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Обізнаність
населення
щодо
якості
питного
водопостачання

Об’єктивна оцінка
щодо
можливості
надання
дозволу
Департаментом
екології
та
природніх ресурсів
Тернопільської ОДА
на
викиди
в
атмосферу
шкідливих речовин
Оцінка можливості
видачі
санітарних
паспортів
на
діяльність
рентгенкабінетів
закладів
охорони
здоров’я
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20.22 Здійснення державного
нагляду
(контролю)
агропромислових
об’єктів
з
метою
перевірки (обстеження)
складів пестицидів та
мінеральних добрив, їх
паспортизація
(погодження санітарних
паспортів на склади для
зберігання пестицидів та
мінеральних добрив)
20.23 Забезпечити внесення до
інтегрованої
автоматизованої системи
державного
нагляду
(контролю) (ІАС ДНК)
переліку
суб’єктів
господарювання,
що
підлягатимуть плановим
заходам
державного
нагляду (контролю) у
сфері
санітарного
законодавства у 2023
році

затверджене
наказом
Головного управління від
18.03.2020р. № 22-ОД
Закони
України
«Про
забезпечення санітарного
та
епідемічного
благополуччя населення»,
«Про
пестициди
і
агрохімікати»,
ДСП
8.8.1.2.001-98
«Транспортування,
зберігання та застосування
пестицидів у народному
господарстві»

Закони
України
«Про
забезпечення санітарного
та
епідемічного
благополуччя населення»,
«Про
основні
засади
державного
нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності»
Положення про Управління
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства затверджене
наказом
Головного
управління від 18.03.2020р.
№ 22-ОД
20.24 Складання річного плану Закони
України
«Про

Протягом
року

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Оцінка
щодо
можливості
погодження
санітарних
паспортів на склади
Управління в районах та пестицидів, повнота
м. Тернополі
обліку
складів
пестицидів
на
території області

Вересень

Управління в районах та Своєчасне занесення
м. Тернополі
даних до системи
ІАС про проведені
перевірки об’єктів
нагляду

Вересень

Управління державного

Наявність

плану
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здійснення
заходів забезпечення санітарного
нагляду за дотриманням
державного
нагляду та
епідемічного
санітарного
(контролю) на 2023 рік
благополуччя населення»,
законодавства
«Про
основні
засади
державного
нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності»,
Положення про Управління
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства, затверджене
наказом
Головного
управління від 18.03.2020р.
№22-ОД
20.25 Взаємодія
із Закон
України
«Про
Протягом
Управління державного
представниками засобів забезпечення санітарного
року
нагляду за дотриманням
масової інформації щодо та
епідемічного
санітарного
висвітлення діяльності благополуччя населення»,
законодавства
Головного
управління Положення про Управління
Держпродспоживслужби державного нагляду за
Управління в районах та
в Тернопільській області дотриманням санітарного
м. Тернополі
та актуальних питань законодавства, затверджене
забезпечення санітарно- наказом
Головного
епідемічного
управління від 18.03.2020р.
благополуччя населення №22-ОД
21. Заходи з організації санітарно-епідеміологічних розслідувань
21.1 Організація заходів щодо Закони України «Про
Протягом
Управління державного
санітарнозабезпечення санітарного
Року
нагляду за дотриманням
епідеміологічних
та епідемічного
(при
санітарного
розслідувань, локалізації благополуччя населення»,
отриманні
законодавства
та ліквідації спалахів «Про захист населення від
повідомлень) Керівники самостійних

заходів державного
нагляду (контролю)
на наступний рік

Обізнаність
населення
про
діяльність
Головного
управління
Держпродспоживслу
жби
в
Тернопільській
області

Локалізація вогнищ
інфекційних хвороб,
ліквідація їх в межах
одного
інкубаційного
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інфекційних
захворювань,
масових
харчових
отруєнь,
отруєнь
хімічними
речовинами,
випадків
ботулізму та отруєнь
грибами.
Проведення
комплексу
профілактичних,
протиепідемічних
та
ветеринарно-санітарних
заходів, обстежень та
перевірок
суб’єктів
господарювання, з якими
пов’язано
виникнення
спалахів та отруєнь
21.2 Забезпечення
інформування
Держпродспоживслужби
щодо реєстрації спалахів
інфекційних
захворювань, харчових
отруєнь, тощо серед
населення (позачергові,
проміжні та заключні
повідомлення
про
групові захворювання та
спалахи
інфекційних
хвороб, харчові отруєння
(ботулізм).

інфекційних хвороб», «Про
основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»,
Положення про Головне
Управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській області,
затверджене наказом
Держпродспоживслужби
від 24.02.2020р. №163

Закони України «Про
забезпечення санітарного
та епідемічного
благополуччя населення»,
«Про захист населення від
інфекційних хвороб»

Протягом
року

структурних підрозділів
Головного управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області

періоду,
недопущення
повторних випадків
захворювань.
Встановлення
факторів
передачі
інфекції,
причини
виникнення спалахів

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Своєчасне
інформування
Держпродспоживслу
жби

Управління в районах та
м. Тернополі
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21.3 Інформування
органів
влади про вжиття заходів
з
метою
ліквідації
спалахів,
харчових
отруєнь
та
масових
неінфекційних
захворювань,
заслуховування питань
забезпечення
санепідблагополуччя
населення області на
комісіях з питань ТЕБ та
НС
21.4 Підготовка звіту про
здійснення
санітарноепідеміологічних
розслідувань
спалахів
інфекційних
захворювань,
масових
харчових
отруєнь,
отруєнь
хімічними
речовинами,
випадків
ботулізму та отруєнь
грибами та направлення
його
до
Держпродспоживслужби

Закони України «Про
забезпечення санітарного
та епідемічного
благополуччя населення»,
«Про захист населення від
інфекційних
хвороб»,
Положення про Головне
Управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській
області,
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від 24.02.2020р. №163
Закон України «Про захист
населення від інфекційних
хвороб», Положення про
Головне
Управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській
області,
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
24.02.2020р. №163, План
здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
Держпродспоживслужби на
2022 р.
21.5 Інформування населення Закон України «Про захист
про
результати населення від інфекційних
проведення
санітарно- хвороб», Положення про
епідеміологічних
Головне
Управління

Протягом
року

Оцінка епідситуації
та
можливість
реагування органів
влади
щодо
організації заходів з
Управління в районах та ліквідації спалахів
м. Тернополі
інфекційних
захворювань
чи
масових
хімічних
отруєнь

Січень

Управління державного Оцінка епідситуації
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Протягом
року

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства

Висвітлення
офіційному
Головного
управління

на
сайті
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розслідувань,
спрямованих
на
виявлення причин та
умов, що призводять до
виникнення і поширення
інфекційних
хвороб
серед населення, у тому
числі
через
харчові
продукти, групових та
індивідуальних харчових
отруєнь,
масових
неінфекційних
захворювань (отруєнь)
22.1 Організація
процесу
планування видатків та
доходів, складання та
затвердження
відповідних документів

22.2 Організація
ведення
бухгалтерського обліку

Держпродспоживслужби в
Тернопільській
області,
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від 24.02.2020р. №163

Держпродспоживслу
Управління в районах та жби
в
м. Тернополі
Тернопільській
області повідомлень
та матеріалів щодо
проведення
санітарноепідеміологічних
розслідувань
спалахів, харчових
отруєнь,
масових
неінфекційних
захворювань.,
22. Реалізація бюджетної та фінансової політики
Бюджетний
кодекс
Протягом
Управління економіки, Складання
України, Постанова КМУ
року
бухгалтерського обліку Бюджетної
від 28.02.2002 №228 «Про
та звітності
пропозиції
та
затвердження
Порядку
затвердження
складання,
розгляду,
кошторисів
затвердження та основних
бюджетних програм
вимог
до
виконання
кошторисів
бюджетних
установ», наказ МФУ від
28.02.2002 № 57 «Про
затвердження документів,
що
застосовуються
в
процесі
виконання
бюджету»
Бюджетний
кодекс
Протягом
Управління економіки, Облік
фінансовоУкраїни, Закон України
року
бухгалтерського обліку господарських
«Про бухгалтерський облік
та звітності
операцій
та
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22.3 Організація
процесу
взяття
бюджетних
зобов’язань
та
здійснення платежів

22.4 Забезпечення цільового
та
своєчасного
використання
бюджетних коштів

та фінансову звітність в
Україні», накази МФУ
від 20.10.1999 № 246 «Про
затвердження Положення
(стандарту)
бухгалтерського обліку»,
від 29.12.2015 № 1219 «Про
затвердження
деяких
нормативно-правових актів
з бухгалтерського обліку в
державному секторі»
Бюджетний
кодекс
України, Закон України
«Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в
Україні», Наказ МФУ від
02.03.2012 №309 «Про
затвердження
Порядку
реєстрації
та
обліку
бюджетних
зобов’язань
розпорядників бюджетних
коштів та одержувачів
бюджетних
коштів
в
органах
Державної
казначейської
служби
України»
Бюджетний
кодекс
України, Закон України
«Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в
Україні», Постанова КМУ

розрахунків
контрагентами

з

Протягом
року

Управління економіки,
бухгалтерського обліку
та звітності

Щоденне
ведення
розрахунків
з
контрагентами,
вчасність включення
інформації
до
реєстрів бюджетних
зобов’язань
та
бюджетних
фінансових
зобов’язань
їх
реєстрації в органах
Казначейства

Протягом
року

Управління економіки,
бухгалтерського обліку
та звітності

Проведення заходів
для
забезпечення
раціонального
та
ефективного
використання
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22.5 Забезпечення
якісного
складання та своєчасного
подання звітності

22.6 Контроль за здійсненням
видатків на оплату праці
та інших обов’язкових
платежів

від 11.10.2016 №710 «Про
ефективне
використання
державних коштів»
Закон
України
«Про
бухгалтерський облік та
фінансову
звітність
в
Україні», Наказ МФУ від
24.01.2012 № 44 «Про
затвердження
Порядку
складання фінансової та
бюджетної
звітності
розпорядниками
та
одержувачами бюджетних
коштів»
Постанови
КМУ
від
25.01.2002 № 1298 «Про
оплату праці працівників
на основі Єдиної тарифної
сітки
розрядів
і
коефіцієнтів з оплати праці
працівників
установ,
закладів та організацій
окремих галузей бюджетної
сфери», від 25.01.2018 №
24 «Про впорядкування
структури заробітної плати
працівників
державних
органів, судів, органів та
установ
системи
правосуддя у 2018 році»,
від
18.01.2017
№15

бюджетних коштів
Протягом
року

Управління економіки,
бухгалтерського обліку
та звітності

Своєчасність
приймання та здача
річної
та
квартальної
звітності

Протягом
року

Управління економіки,
бухгалтерського обліку
та звітності

Щомісячне
проведення виплат
заробітної плати за
першу,
другу
половину місяця та
інших обов’язкових
платежів
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22.7 Забезпечення
дотримання
вимог
нормативно-правових
актів
щодо
інвентаризації основних
засобів,
необоротних
активів,
товарноматеріальних цінностей
22.8 Контроль за фінансовобюджетною
дисципліною
підпорядкованих
установ, надання їм
методичної
та
консультативної
підтримки

23.1 Проведення заходів з
упорядкування
та
затвердження структури,

«Питання оплати праці
працівників
державних
органів»
Накази
МФУ
Листопад
Управління економіки,
від 02.09.2014 № 879 «Про
бухгалтерського обліку
затвердження Положення
та звітності
про інвентаризацію активів
та
зобов’язань»,
від 17.06.2015 № 572 «Про
затвердження
типових
форм для відображення
бюджетними установами
результатів інвентаризації»
Бюджетний
кодекс
Протягом
Управління економіки,
України, Закон України
року
бухгалтерського обліку
«Про бухгалтерський облік
та звітності
та фінансову звітність в
Україні», накази МФУ
від 20.10.1999 № 246 «Про
затвердження Положення
(стандарту)
бухгалтерського обліку»,
від 29.12.2015 № 1219 «Про
затвердження
деяких
нормативно-правових актів
з бухгалтерського обліку в
державному секторі»
23. Заходи планово-економічної діяльності
Наказ МФУ від 28.02.2002
Протягом
Управління економіки,
№ 57 «Про затвердження
року
бухгалтерського обліку
документів,
що
та звітності

Відображення
результатів
у
бухгалтерському
обліку та фінансовій
звітності на підставі
протоколу
інвентаризації

Дотримання
підпорядкованими
установами
бюджетного
законодавства

Затвердження
структури
та
штатних розписів
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чисельності та посадових
окладів
23.2 Забезпечення
ефективного управління
державним майном, у
тому числі своєчасне
оновлення матеріальнотехнічної бази, його
списання та передача

застосовуються в процесі
виконання бюджету»
Постанови
КМУ від 21.09.1998 № 1482
«Про передачу об’єктів
права
державної
та
комунальної власності», від
08.11.2007 № 1314
«Про
затвердження
Порядку
списання
об'єктів
державної власності»
23.3 Проведення
аналізу Бюджетний
кодекс
фінансово-економічного України, Закон України
стану підпорядкованих «Про бухгалтерський облік
установ
та фінансову звітність в
Україні»

23.4

Забезпечення організації
упорядкування обліку та
ведення
Єдиного
реєстру
нерухомого
майна

Постанова
КМУ
від
14.04.2004 № 467 «Про
затвердження Положення
про Єдиний реєстр об'єктів
державної
власності»,
наказ Фонду державного
майна
України
від
23.03.2005 № 622 «Про
затвердження Порядку та
умов користування Єдиним
реєстром
об'єктів
державної власності»

Протягом
року

Управління економіки,
бухгалтерського обліку
та звітності

Ефективне
використання
державного майна

Протягом
року

Управління економіки,
бухгалтерського обліку
та звітності

Протягом
року

Управління
адміністративногосподарського
забезпечення

Виконання
кошторисних
призначень
спеціального фонду
та
використання
коштів загального
фонду
Упорядкування
обліку та ведення
Єдиного
реєстру
нерухомого майна.
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23.5 Забезпечення подання
інформації
до
Держпродспоживслужби
стосовно
ведення
Єдиного
реєстру
нерухомого майна

23.6 Забезпечення організації
проведення державної
реєстрації
права
власності,
права
оперативного
управління та право
землекористування
на
нерухоме
майно і
земельні ділянки
23.7 Забезпечення подання
інформації
до
Держпродспоживслужби
стосовно
проведення
державної
реєстрації
права
власності
на
нерухоме майно

Постанова
КМУ
від
14.04.2004 № 467 «Про
затвердження Положення
про Єдиний реєстр об'єктів
державної
власності»,
наказ Фонду державного
майна
України
від
23.03.2005 № 622 «Про
затвердження Порядку та
умов користування Єдиним
реєстром
об'єктів
державної власності»
Закон
України
"Про
державну
реєстрацію
речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень",
Закон
України
«Про
управління
об'єктами
державної власності

за рік –
до 25 квітня,
за 1 квартал –
до 25 травня,
за ІІ квартал до 25 серпня

Управління
адміністративногосподарського
забезпечення

Інформуванняі
Держпродспоживслу
жби щодо стану
ведення
Єдиного
реєстру нерухомого
майна

Протягом
року

Управління
адміністративногосподарського
забезпечення

Завершення
державної реєстрації
права
власності,
права оперативного
управління та право
землекористування
на нерухоме майно і
земельні ділянки

Закон
України
"Про за рік – до 01
державну
реєстрацію
квітня,
речових прав на нерухоме за І квартал –
майно та їх обтяжень", до 01 липня,
Закон
України
«Про за ІІ квартал –
управління
об'єктами до 01 жовтня
державної власності

Відділ правового
забезпечення
Управління
адміністративногосподарського
забезпечення
Відділ правового
забезпечення

Своєчасне подання
інформації
до
Держпродспоживслу
жби
стосовно
проведення
державної реєстрації
права власності на
нерухоме майно
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24. Заходи з реалізації державної політики у сфері реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі,
державного нагляду (контролю) у сфері агропромислового комплексу
24.1 Прийом
громадян, Постанова КМУ № 694 від
Протягом
Відділ реєстрації
Інформування щодо
надання
консультацій 08.07.2009
року
«Про
року
сільськогосподарської порядку
щодо реєстрації/зняття з затвердження
Порядку
техніки
реєстрації/зняття з
обліку с/г техніки
відомчої
реєстрації
обліку с/г техніки
та
зняття
з
обліку
тракторів, самохідних шасі,
самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів»
24.2 Здійснення
Постанова КМУ №694 від
Протягом
Відділ реєстрації
Якісне та швидке
реєстрації/зняття з обліку 08.07.2009
року
«Про
року
сільськогосподарської надання послуг з
с/г техніки, оформлення затвердження
Порядку
техніки
реєстрації/зняття з
свідоцтв (в т.ч. їх відомчої
реєстрації
обліку с/г техніки,
дублікатів)
про та
зняття
з
обліку
оформлення
реєстрацію с/г техніки та тракторів, самохідних шасі,
свідоцтв (в т.ч. їх
номерних
знаків. самохідних
дублікатів) про
Ведення
електронного сільськогосподарських,
реєстрацію техніки
реєстру
обліку дорожньо-будівельних
і
та номерних знаків.
зареєстрованої
с/г меліоративних
машин,
Своєчасне і
техніки
сільськогосподарської
достовірне
техніки, інших механізмів»
наповнення
електронного
реєстру обліку
зареєстрованої с/г
техніки.
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24.3

Приймання іспитів на
право
отримання
посвідчення трактористамашиніста

24.4

Опрацювання
запитів
приватних,
державних
виконавців,
правоохоронних органів,
ДФС,
арбітражних
керуючих, адвокатів
Здійснення видачі та
обміну
посвідчення
тракториста-машиніста

24.5

25.1

25.2

Постанова КМУ № 217 від
02.04.1994
«Про
затвердження Положення
про
порядок
видачі
посвідчень
трактористамашиніста»
Положення
Відділ
реєстрації
сільськогосподарської
техніки,
затверджене
наказом
Головного
управління
Постанова КМУ №217 від
02.04.1994
«Про
затвердження Положення
про
порядок
видачі
посвідчень
трактористамашиніста»

Згідно
поданих
відношень
навчальних
закладів

Відділ реєстрації
сільськогосподарської
техніки

Проведення іспитів
на право отримання
посвідчення
трактористамашиніста.

По мірі
надходження
запиту

Відділ реєстрації
сільськогосподарської
техніки

Якісне та швидке
надання інформації
на запити

Протягом
року

Відділ реєстрації
сільськогосподарської
техніки

Підвищення рівня
знань щодо правил
експлуатації с/г
техніки та видача
посвідчень
трактористамашиніста

25. Заходи у сфері публічних закупівель
Організація роботи щодо Закон
України
«Про
Протягом
Управління економіки,
планування закупівель, публічні закупівлі»
року
бухгалтерського обліку
визначення
процедур
та звітності
закупівель та очікуваної
вартості
Управління
адміністративногосподарського
забезпечення
Розробка
тендерної Закон
України
«Про
Протягом
Управління економіки,
документації
та публічні закупівлі»
року
бухгалтерського обліку
визначення
та звітності

Публікація
планів
закупівель
та
оголошення
процедури закупівлі

Затвердження
тендерної
документації
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кваліфікаційних
критеріїв

25.3

26.1

26.2

Здійснення
процедур Закон
України
закупівель через систему публічні закупівлі»
«ProZorro»,
розгляд
тендерних пропозицій,
укладання
договорів,
оформлення протоколів
та звітів

«Про

Протягом
року

Управління
адміністративногосподарського
забезпечення
Управління економіки,
бухгалтерського обліку
та звітності

26. Правова (претензійна) робота
Перевірка
на Положення про Відділ
Протягом
відповідність
чинному правового забезпечення
року
законодавству України
проектів
наказів,
розпоряджень, положень
та інших документів
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області,
його
структурних
підрозділів
що
подаються на підпис
Проведення
роботи, Положення про Відділ
Протягом
пов’язаної з укладенням правового забезпечення
року
договорів, їх підготовка
та здійснення заходів,
спрямованих
на

Управління
адміністративногосподарського
забезпечення

Забезпечення
діяльності установи
товарами, роботами
та
послугами
в
результаті
проведених
закупівель

Відділ правового
забезпечення

Приведення у
відповідність
нормам чинного
законодавства
документів, що
подаються на підпис

Відділ правового
забезпечення

Укладення
договорів
з
дотриманням норм
чинного
законодавству
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26.3

виконання
договірних
зобов’язань; погодження
проектів договорів
Здійснення
правового
супроводу
проведення
державних
закупівель,
проведення конкурсів на
зайняття
вакантних
посад державної служби
категорій «Б» і «В» в
Головному
управлінні
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області

України
Закон
України
«Про
публічні закупівлі», Закон
України «Про державну
службу»,
«Порядок
проведення конкурсу на
зайняття посад державної
служби”
(із
змінами)
затверджений постановою
Кабінету Міністрів України
від 25.03.2016 р. № 246

Протягом
року

Відділ правового
забезпечення

Закон
України
«Про
звернення
громадян»,
Закон України «Про доступ
до публічної інформація»

Протягом
року

Відділ правового
забезпечення

заходів Положення про Відділ
на правового забезпечення
рівня
знань

Протягом
року

Відділ правового
забезпечення

26.4

Розгляд
звернень
громадян та запитів на
публічну
інформацію,
запитів адвокатів та
депутатів з питань які
входять до компетенції
відділу
правового
забезпечення

26.5

Здійснення
спрямованих
підвищення
правових

Проведення
державних
закупівель
та
конкурсів
на
зайняття вакантних
посад
державної
служби
категорій
«Б»
і
«В»
з
дотримання
норм
чинного
законодавства
України
Своєчасний
та
якісний
розгляд
звернень громадян
та
запитів
на
публічну
інформацію, запитів
адвокатів
та
депутатів з питань
які
входять
до
компетенції відділу
правового
забезпечення
Підвищення рівня
правових знань
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26.6

працівників
відділу,
зокрема,
забезпечення
участі у семінарі з
правових питань
Забезпечення
в Положення про Відділ
установленому порядку правового забезпечення
представлення інтересів
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
в судах

Протягом
року

Відділ правового
забезпечення

26.7

Проведення
Положення про Відділ
моніторингу
змін правового забезпечення
законодавства України з
питань, що належать до
компетенції Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області

Протягом
року

Відділ правового
забезпечення

26.8

Аналіз матеріалів, що Положення про Відділ
надійшли
від правового забезпечення
правоохоронних
і
контролюючих органів,
результатів
позовної
роботи,
а
також

Протягом
року

Відділ правового
забезпечення

Якісне та належне
представлення
інтересів Головного
управління
Держпродспоживслу
жби
в
Тернопільській
області в судах
Дотримання
та
застосування норм
чинного
законодавства
України
при
реалізації
повноважень
Головного
управління
Держпродспоживслу
жби
в
Тернопільській
області
Дотримання
Головним
управлінням
Держпродспоживслу
жби в
Тернопільській
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отриманих
за
результатами перевірок,
ревізій, інвентаризацій
даних,
що
характеризують
стан
дотримання законності
Головним управлінням
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
26.9 Інформація
на
Держпродспоживслужбу
по виконанню спільного
доручення
Держпродспоживслужби
і
Держпраці
від
27.11.2018р.
щодо
виявлених
в
ході
перевірок
порушень
законодавства про працю
26.10 Формування та подання
в
Держпродспоживслужбу
інформації про наявність
в
судах
загальної
юрисдикції
судових
справ, стороною яких є
Головне управління
27.1

області норм
чинного
законодавства
України

Спільне
Доручення
Державної служби України
з
питань
безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів
від
27.11.2018р. № 601-10-6/34
і Держпраці України від
27.11.2018р.
№ 262/4.3-18

Щомісячно

Лист
Щоквартально
Держпродспоживслужби
від
15.03.2019
р.
№601-033-6/Д-23.3/4077

Відділ правового
забезпечення

Відділ правового
забезпечення

27. Реалізація кадрової політики
Забезпечення проведення Закону
України
“Про
Протягом
Управління роботи з
конкурсів на зайняття державну
службу”,
2022 року
персоналом
вакантних
посад «Порядку
проведення

Щомісячне
виконання спільного
доручення
Держпродспоживслу
жби і Держпраці від
27.11.2018р. щодо
виявлених в ході
перевірок порушень
законодавства про
працю
Щоквартальне
надання інформації
про наявність в
судах
загальної
юрисдикції судових
справ,
стороною
яких
є
Головне
управління
Забезпечення
дотримання вимог
статті 24 Закону
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27.2

27.3

державної
служби конкурсу на
зайняття
категорії «Б» та «В».
посад державної служби”
(із змінами) затверджений
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
25.03.2016 р. № 246
Здійснення заходів щодо
проведення оцінювання Закон
України
«Про
результатів
службової державну
службу»,
діяльності
державних Порядок
проведення
службовців, які займають оцінювання
результатів
посади категорії «Б» і службової
діяльності Протягом 2022
«В», за 2022 рік
державних
службовців,
року
затверджений постановою
Кабінету Міністрів України
від 23.08.2017
№
640 (із змінами)
Забезпечення
безперервного
підвищення професійної
компетентності фахівців
Держпродспоживслужби
на
платформі
програмного
забезпечення «Система
автоматизації
HRпроцесів та управління
талантами «Мосо».

Угода про Асоціацію між
Україною та ЄС та в
Згідно план –
рамках виконання проекту
графіка
міжнародної
технічної
Держпродспож
допомоги
ЄС
ILCA
ивслужби на
(результат №4)
2022 рік

України
“Про
державну службу”

Управління роботи з
персоналом

Управління роботи з
персоналом
Управління
адміністративногосподарського
забезпечення

Забезпечення
оцінювання
результатів
службової
діяльності
державних
службовців,
які
займають
посади
категорії «Б» і «В»
та
підлягають
оцінюванню в 2022
році
Забезпечення
підвищення
рівня
професійної
компетентності та
безперервного
професійного
розвитку,
проведення
дистанційного
навчання
та
фінальних тестувань
для
усіх
запланованих
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27.4

Забезпечення
безперервності
та
плановості професійного
навчання
державних
службовців, які займають
посади категорії «Б» та
«В»,
відповідно
до
затверджених
індивідуальних програм
професійного розвитку
державних службовців

28.1

Проведення
роз’яснювальної роботи,
навчань з працівниками
Головного управління та
підпорядкованих установ
з метою дотримання
вимог антикорупційного

Закон
України
«Про
державну
службу»,
Положення про систему
професійного
навчання
державних
службовців,
голів місцевих державних
Управління роботи з
адміністрацій, їх перших Протягом 2022
персоналом
заступників та заступників,
року
посадових осіб місцевого
самоврядування
та
депутатів місцевих рад,
затверджене
постановою
Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 106
28. Заходи з протидії та запобігання корупції
П.п 3 п. 1 розділу ІІ
Протягом
Сектор з питань
Типового положення про
року
запобігання корупції
уповноважений підрозділ
(уповноважену особу) з
питань
запобігання
та
виявлення корупції

слухачів
на
платформі
програмного
забезпечення
«Система
автоматизації HRпроцесів
та
управління
талантами «Мосо».
Підвищення рівня
професійної
компетентності
державних
службовців,
які
займають
посади
категорії «Б» та «В»,
відповідно
до
затверджених
індивідуальних
програм
професійного
розвитку державних
службовців
Дотримання
та
недопущення
вчинення
корупційних
або
пов’язаних
з
корупцією
правопорушень,
а
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28.2

28.3

законодавства,
підвищення
правової
культури і свідомості,
формування у останніх
нульової толерантності
до
корупції
та
недопущення вчинення
корупційних
або
пов’язаних з корупцією
правопорушень, а також
інших порушень вимог
Закону України «Про
запобігання корупції»
Складання звіту про Наказ
Головного
виконання Плану заходів управління
від
Головного
управління 28.12.2019 № 152-ОД
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
щодо
запобігання
корупції за 2021 рік

Надання консультаційної
допомоги в заповненні
декларацій
особи,
уповноваженої
на
виконання
функцій
держави або місцевого
самоврядування

П.п 9 п. 2 розділу ІІ
Типового положення про
уповноважений підрозділ
(уповноважену особу) з
питань
запобігання
та
виявлення корупції

також
інших
порушень
вимог
Закону
України
«Про
запобігання
корупції»

Січень

Сектор з питань
запобігання корупції

За потребою

Сектор з питань
запобігання корупції

Підготовка
звіту
щодо
виконання
Плану
заходів
Головного
управління
Держпродспоживслу
жби
в
Тернопільській
області
щодо
запобігання корупції
на 2021 рік
Подання особами,
уповноваженими на
виконання функцій
держави
або
місцевого
самоврядування
декларацій
з
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Сектор з питань
запобігання корупції

28.5

Щорічні
декларації та
декларації
після
звільнення
до 10.04.2021
року,
декларації
перед
звільненням –
протягом року
Повідомлення
п. 6 Рішення НАЗК від У встановлені
Національного агентства 06.09.2016 № 19
законом
з питань запобігання
терміни
корупції про випадки
неподання
чи
несвоєчасного подання
суб’єктами декларування
Головного
управління
декларації
особи,
уповноваженої
на
виконання
функцій
держави або місцевого
самоврядування

28.6

Забезпечення
подання Ст. 27 Закону України
новопризначеними
«Про запобігання корупції»

Сектор з питань
запобігання корупції

28.4

Здійснення контролю за
дотриманням
антикорупційного
законодавства
щодо
електронного
декларування

П. 4 Рішення НАЗК від
06.09.2016 № 19, п.п 8 п. 2
розділу
ІІ
Типового
положення
про
уповноважений підрозділ
(уповноважену особу) з
питань
запобігання
та
виявлення корупції

В день
призначення

Сектор з питань
запобігання корупції

дотриманням вимог
чинного
законодавства
Забезпечення
контролю
за
дотриманням
антикорупційного
законодавства щодо
електронного
декларування

Виконання
зобов’язання щодо
інформування про
випадки неподання
чи
несвоєчасного
подання суб’єктами
декларування
Головного
управління
декларації
особи,
уповноваженої
на
виконання функцій
держави
або
місцевого
самоврядування
Дотримання
новопризначеними
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28.7

28.8

працівниками інформації
про близьких осіб, які
працюють у Головному
управлінні
та
підпорядкованих
установах, з подальшим
узагальненням
такої
інформації
стосовно
близьких осіб, згідно із
статтею
27
Закону
України
«Про
запобігання
корупції»,
долучення
даної
формації до особової
справи
Ведення
обліку
працівників Головного
управління притягнутих
до відповідальності за
вчинення
корупційних
або
пов’язаних
з
корупцією злочинів

Участь у службових
розслідуваннях
(перевірках) з метою
виявлення причин та
умов,
що
сприяли
вчиненню корупційного

№ 1700-VII від 14.10.2014

на посаду

П.п 19 п. 2 розділу ІІ
Протягом
Сектор з питань
Типового положення про
року
запобігання корупції
уповноважений підрозділ
(уповноважену особу) з
питань
запобігання
та
виявлення корупції,
Лист
Держпродспоживслужби
від 29.08.2017 № 601-0812/3645
Типове положення про Протягом року Сектор запобігання та
уповноважений
виявлення корупції
підрозділ(уповноважену
особу)
запобігання
та
виявлення корупції

працівниками вимог
Закону
України
«Про
запобігання
корупції»

Ведення належного
обліку працівників
Головного
управління
притягнутих
до
відповідальності за
вчинення
корупційних
або
пов’язаних
з
корупцією злочинів
Підготовка
інформаційних,
довідкових та інших
матеріалів
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або
пов’язаного
з
корупцією
правопорушення також
невиконання
вимог
Закону України «Про
запобігання корупції» в
інший спосіб
28.9 Підготовка та надання до
Держпродспоживслужби
інформації
щодо
кількості
повідомлень
про конфлікт інтересів та
кількості
працівників
притягнутих
до
відповідальності
за
вчинення
корупційних
або
пов’язаних
з
корупцією злочинів
28.10 Моніторинг офіційного
вебпорталу
«Судова
влада України», Єдиного
державного
реєстру
судових рішень з метою
отримання
інформації
щодо
результатів
розгляду
відповідної
справи судом стосовно
вчинення працівником
Головного
управління
корупційного
правопорушення
або

Лист
Щоквартально,
Держпродспоживслужби
до 20 числа
від 29.08.2017 № 601-08- кінця кожного
12/3645
кварталу

Сектор з питань
запобігання корупції

П.п. 15 п.2 розділу ІІ
Типового положення про
уповноважений підрозділ
(уповноважену особу) з
питань
запобігання
та
виявлення корупції

Сектор з питань
запобігання корупції

У разі
отримання
офіційної
інформації

Інформування щодо
повідомлень
про
конфлікт інтересів
та
кількості
працівників
притягнутих
до
відповідальності за
вчинення
корупційних
або
пов’язаних
з
корупцією злочинів
Отримання
достовірної
інформації
щодо
результатів розгляду
відповідної справи
судом
стосовно
вчинення
працівником
Головного
управління
корупційного
правопорушення або
правопорушення,
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правопорушення,
пов’язаного з корупцією
28.11 Участь у перевірках
інформації, викладених у
скаргах, повідомленнях,
в тому числі висвітленої
в ЗМІ щодо причетності
працівників Головного
управління до порушень
Закону України «Про
запобігання корупції»
28.12 Повідомлення
спеціально
уповноважених суб’єктів
у сфері протидії корупції
у
разі
виявлення
корупційного
або
пов’язаного з корупцією
правопорушення,
вчиненого працівниками
Головного управління
28.13 Вжиття,
у
межах
повноважень,
заходів
щодо виявлення серед
осіб, уповноважених на
виконання
функцій
держави,
конфлікту
інтересів та сприяння в
його врегулюванні

пов’язаного
з
корупцією
Закон України
У
разі Сектор запобігання та Підготовка
«Про
запобігання надходження
виявлення корупції
інформаційних,
корупції».
Типове відповідної
довідкових та інших
положення
про інформації
матеріалів
уповноважений підрозділ
(уповноважену
особу)
запобігання та виявлення
корупції
Закон України
Негайно у разі Сектор запобігання та Підготовка
«Про
запобігання виявлення
виявлення корупції
інформаційних,
корупції».
Типове
довідкових та інших
положення
про
матеріалів
уповноважений підрозділ
(уповноважену
особу)
запобігання та виявлення
корупції
Типове положення
(затверджене наказом
НАЗК від 27.05.2021 №
277/21 (зареєстроване в
Мінюсті 14.07.2021 №
914/36536)

Протягом року

Сектор з питань
запобігання та
виявлення корупції

Реалізації заходів
щодо виявлення
зазначених
порушень,
проведення
опитування та
перевірку
декларацій
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29.1 Проведення
планових
внутрішніх
аудитів
згідно
затвердженого
операційного плану

29.2 Здійснення моніторингу
виконання аудиторських
рекомендацій

29.3 Формування
та
затвердження
операційного плану на
2023 рік

29.4 Перегляд та внесення
змін (у разі потреби) до
стратегічного плану на
2022-2024 роки

29. Заходи з внутрішнього аудиту
Порядок
здійснення
Протягом
внутрішнього аудиту та
року
утворення
підрозділів
внутрішнього
аудиту,
затверджений Постановою
КМУ від 28.09.2011 №1001
(із змінами)
Порядок
проведення
Протягом
внутрішнього аудиту в
року
Державній службі України
з
питань
безпечності
харчових продуктів та
захисту
споживачів,
затверджений
наказом
Держпродспоживслужби
від 11.05.2021 №289
Порядок
здійснення
Грудень
внутрішнього аудиту та
утворення
підрозділів
внутрішнього
аудиту,
затверджений Постановою
КМУ від 28.09.2011 №1001
(із змінами)
Порядок
здійснення
Грудень
внутрішнього аудиту та
утворення
підрозділів
внутрішнього
аудиту,
затверджений Постановою
КМУ від 28.09.2011 №1001
(із змінами)

Сектор внутрішнього
аудиту

Виявлення
порушень
та
недоліків у роботі та
надання
рекомендацій щодо
їх усунення

Сектор внутрішнього
аудиту

Проведення аналізу
здійснених заходів
та
встановлення
ступеня їх реалізації

Сектор внутрішнього
аудиту

Наявність
операційного плану
діяльності
з
внутрішнього аудиту

Сектор внутрішнього
аудиту

Наявність
стратегічного плану
діяльності
з
внутрішнього аудиту
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29.5 Формування та надання
відділу
внутрішнього
аудиту
Держпродспоживслужби
бази
даних
об’єктів
внутрішнього аудиту

Порядок
проведення
До 15 січня
Сектор внутрішнього
Наявність
внутрішнього аудиту в
аудиту
сформованої
бази
Державній службі України
об’єктів
з
питань
безпечності
внутрішнього аудиту
харчових продуктів та
захисту
споживачів,
затверджений
наказом
Держпродспоживслужби
від 11.05.2021 №289
29.6 Підготовка та надання Порядок
здійснення
Грудень
Сектор внутрішнього
Формування
звіту
звіту
про діяльність внутрішнього аудиту та
аудиту
про
діяльність
сектору
до утворення
підрозділів
сектору та надання
Держпродспоживслужби внутрішнього
аудиту,
Держпродспоживслу
затверджений Постановою
жбі
КМУ від 28.09.2011 №1001
(із змінами)
30. Забезпечення у межах повноважень, передбачених законодавством, виконання завдань з мобілізації, мобілізаційної
підготовки та цивільного захисту
30.1 Підготовка та
Наказ
До 05 січня
Управління
Затвердження плану
затвердження плану
Держпродспоживслужби
організаційноосновних
заходів
основних заходів
№ 84 від 04.02.2020 р.
господарського
цивільного захисту
цивільного захисту
забезпечення
Головного
Головного управління
управління
Держпродспоживслужби
Держпродспоживслу
в Тернопільській області
жби
в
на 2022 рік.
Тернопільській
області на 2022 рік.
30.2 Відпрацювання плану
Наказ Головного
Протягом
Управління
Належна підготовка
заходів цивільного
управління
року
організаційноГоловного
захисту під час
Держпродспоживслужби в
господарського
управління
планового переведення
Тернопільській області №
забезпечення
Держпродспоживслу
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Головного управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
з режиму
функціонування у
мирний час в режим
функціонування в
умовах особливого
періоду
30.3 Коригування плану
цивільного захисту на
особливий період у
частині евакуації

171-ОД від 25.10.2021

жби
в
Тернопільській
області
до
функціонування
в
умовах особливого
періоду

Кодекс цивільного захисту
України

Протягом
року

Управління
організаційногосподарського
забезпечення

Актуалізація плану
цивільного захисту
на особливий період
у частині евакуації

30.4 Коригування розрахунку
сил та засобів, які
залучаються для
здійснення заходів
цивільного захисту на
особливий період
30.5 Коригування схеми
організації оповіщення
керівного та особового
складу Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
про загрозу або
виникнення
надзвичайних ситуацій.

Наказ Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській області №
171-ОД від 25.10.2021

Протягом
року

Управління
організаційногосподарського
забезпечення

Наказ Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській області №
171-ОД від 25.10.2021

Протягом
року

Управління
організаційногосподарського
забезпечення

Актуалізація сил та
засобів,
які
залучаються
для
здійснення заходів
цивільного захисту
на особливий період
Актуалізація схеми
організації
оповіщення
керівного
та
особового
складу
Головного
управління
про
загрозу
або
виникнення
надзвичайних
ситуацій
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30.6 Вжиття заходів, щодо Наказ МВС України № 579
укомплектування
від 09.07.2018 р.
об’єктів
цивільного
захисту
населення
необхідним
обладнанням, інвентарем
та
засобами
індивідуального захисту
згідно вимог наказу МВС
України № 579 від
09.07.2018 р.

Протягом
року

Управління
організаційногосподарського
забезпечення –

30.7 Здійснення
обліку
військовозобов’язаних і
призовників,
бронювання
військовозобов’язаних в
Головному управлінні

Протягом
року

Управління роботи з
персоналом

Закон
України
«Про
військовий обов’язок і
військову службу», Закон
України
«Про
мобілізаційну підготовку та
мобілізацію».
Постанова
Кабінету
Міністрів України від 7
грудня 2016 р. № 921 «Про
затвердження
Порядку
організації
та
ведення
військового
обліку
призовників
і
військовозобов’язаних»,
Постанова
Кабінету
Міністрів України від 11
січня 2018 р. № 12 «Про
внесення змін до Порядку
бронювання

Укомплектування
об’єктів цивільного
захисту населення
необхідним
обладнанням,
інвентарем
та
засобами
індивідуального
захисту згідно вимог
наказу
МВС
України № 579 від
09.07.2018 р.
Дотримання вимог
законодавства щодо
порядку організації
та
ведення
військового обліку
призовників
та
військовозобов’язан
их
працівників
(оформлення
картотеки
по
військовому обліку,
формування
необхідних
повідомлень
про
зміну обліку даних
військовозобов’язан
их
працівників,
звіряння облікових
даних призовників
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військовозобов’язаних за
органами державної влади,
іншими
державними
органами,
органами
місцевого самоврядування
та
підприємствами,
установами і організаціями
на період мобілізації та на
воєнний час»
31. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю
31.1 Висвітлення інформації Закон України «Про
Протягом
Управління
про діяльність Головного порядок висвітлення
року
організаційноуправління
діяльності органів
господарського
Держпродспоживслужби державної влади та органів
забезпечення
в Тернопільській області місцевого самоврядування
на офіційному сайті, у в Україні засобами масової
місцевих
ЗМІ,
на інформації»
інформаційних стендах, Закон України «Про доступ
іншим способом
до публічної інформації»
Положення про Головне
Управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській
області
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від 24.02.2020р. №163
31.2 Організація проведення Закон України «Про
брифінгів,
прес- порядок висвітлення
конференцій начальника діяльності органів
Головного управління, державної влади та органів

Протягом
року

Управління
організаційногосподарського
забезпечення

та
військовозобов’язан
их
з
територіальними
центрами
комплектування та
соціальної
підтримки)
Обізнаність
населення щодо
діяльності
Головного
управління та
структурних
підрозділів,
висвітлення
випадків спалахів та
розслідувань,
результатів
перевірок,
моніторингових
обстежень, фактів
фальсифікації та за
браковки продукції
тощо
Комунікація
представників
Головного
управління з
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начальників профільних місцевого самоврядування
управлінь
в Україні засобами масової
інформації»
Закон України «Про доступ
до публічної інформації»
Положення про Головне
Управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській
області
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від 24.02.2020р. №163
31.3 Підготовка
офіційних Закон України «Про
повідомлень,
порядок висвітлення
оперативних коментарів діяльності органів
щодо
спалахів, державної влади та органів
надзвичайних ситуацій місцевого самоврядування
тощо
в Україні засобами масової
інформації»
Закон України «Про доступ
до публічної інформації»
Положення про Головне
Управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській
області
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від 24.02.2020р. №163
31.4 Організація зустрічей з Порядок
громадськими
консультацій

проведення

представниками ЗМІ
для надання
оперативної
інформації,
роз’яснень чи
результатів
діяльності

Протягом
року

Управління
організаційногосподарського
забезпечення

Обізнаність
населення щодо
випадків спалахів,
НС, застереження
щодо обмежень, хід
та результати
проведення
епізоотичного,
епідеміологічного
розслідування чи
розслідування
техногенного
характеру

Протягом
року

Управління
організаційно-

Комунікація
представників
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активістами,
представниками
громадських організацій
тощо

31.5 Проведення
пресконференції «Публічний
звіт
начальника
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
про
роботу
Держпродспоживслужби
у 2021 році»

32.1

громадськістю з питань
формування та реалізації
державної
політики,
затвердженого Постановою
КМУ №996 від 03.11.2010р.

господарського
забезпечення

ЗУ
«Про
державну І квартал 2022
службу»,
Наказ
року
Національного
агентства
України з питань державної
служби «Про затвердження
Типового
порядку
проведення
публічного
звіту керівника органу
виконавчої влади»
від
20.12.2016 р. № 277

Управління
організаційногосподарського
забезпечення

Головного
управління з
громадськими
активістами,
представниками
громадських
організацій з метою
проведення спільних
заходів, вирішення
питань що входять
до сфери діяльності
Держпродспоживслу
жби
Висвітлення
діяльності,
прозорості та
відкритості дій
представників
Держпродспоживслу
жби, обізнаності
населення щодо
діяльності у сферах,
які входять до їх
компетенції

32. Розгляд звернень громадян та доступу до публічної інформації
Ведення обліку звернень Інструкція
Протягом
Сектор документального Забезпечення
громадян
з
діловодства
за
року
забезпечення
належного
обліку
зверненнями громадян в
звернень громадян
органах державної влади і
місцевого самоврядування,
об'єднаннях громадян, на
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32.2

32.3

32.4

Забезпечення
кваліфікованого,
об'єктивного
і
своєчасного
розгляду
звернень громадян, що
надійшли
на
адресу
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
та одержані під час
особистого
прийому
громадян керівництвом
Здійснення контролю за
дотриманням порядку і
термінів
розгляду
звернень громадян та
вирішення порушених у
зверненнях
питань,
визначених
актами
законодавства, Кабінету
Міністрів України
Ведення обліку запитів
на
інформацію
та
забезпечення
надання
інформації за запитами
на отримання публічної

підприємствах,
в
установах,
організаціях
незалежно
від
форм
власності,
в
засобах
масової інформації
Закон
України
«Про
звернення громадян»

У строки
визначені
ЗУ «Про
звернення
громадян»

Керівники структурних
підрозділів

Надання
кваліфікованих
відповідей
на
звернення громадян

Закон
України
«Про
звернення громадян»

Протягом
року

Керівники структурних
підрозділів

Дотримання
порядку та строків
розгляду звернень
громадян

Закон України «Про доступ
до публічної інформації» та
«Про інформацію»

Протягом
року

Сектор документального Забезпечення
забезпечення
належного обліку
запитів на
Керівники структурних отримання публічної
підрозділів
інформації та
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32.5

інформації
у
відповідності з чинним
законодавством
Забезпечення доступу до Закон
України
«Про
інформації
шляхом звернення громадян»
оприлюднення
на
офіційних веб-сайтах в
мережі
Інтернет,
на
інформаційних стендах,
іншим способом

Протягом
року

32.6

Підготовка
та Лист
надсилання
звіту Держпродспоживслужби
«Перелік
скарг
«Урядової гарячої лінії»,
що
надійшли
з
Держпродспоживслужби
та
знаходяться
на
розгляді в Головному
управлінні
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
протягом місяця»

Щомісяця до
05 числа
місяця
наступного за
звітним
періодом

32.7

Підготовка
та Лист
надсилання
звіту Держпродспоживслужби
«Довідка щодо роботи із від 13.03.2018

Щокварталу
до 05 числа
місяця

виконання у строки
визначені чинним
законодавством
Управління
Доступ
до
організаційноінформації шляхом
господарського
оприлюднення
на
забезпечення
офіційних
вебсайтах в мережі
Керівники структурних Інтернет,
на
підрозділів
інформаційних
стендах,
іншим
способом
Сектор документального Щомісячне
забезпечення
звітування в строки
щодо
«Перелік
Керівники структурних скарг
«Урядової
підрозділів
гарячої лінії», що
надійшли
з
Держпродспоживслу
жби та знаходяться
на
розгляді
в
Головному
управлінні
Держпродспоживслу
жби
в
Тернопільській
області
протягом
місяця»
Сектор документального Своєчасне надання в
забезпечення
строки звіту
«Довідка
щодо
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зверненнями громадян № 601-07-6/3669
Урядова гаряча лінія»

наступного за
звітним
періодом

32.8

Підготовка
та
надсилання
«Статистичний
звіт
Головного управління в
Тернопільській області
щодо звернень громадян,
які надійшли у І, ІІ, ІІІ,
ІV кварталах 2022 року»

Лист
Держпродспоживслужби
від 13.03.2018
№ 601-07-6/3669

Щокварталу
до 05 числа
місяця
наступного за
звітним
періодом

32.9

Забезпечення внесення
до електронної форми
інформації
щодо
звернень громадян, які
надійшли до Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області

Лист
Держпродспоживслужби
від 12.07.2021
№ 27-11/16564

Щокварталу
до 05 числа
місяця
наступного за
звітним
періодом

та Лист
Держпродспоживслужби
звіт від 13.03.2018

Щокварталу
до 05 числа
місяця

32.10 Підготовка
надсилання
«Статистичний

Керівники структурних
підрозділів

роботи
із
зверненнями
громадян Урядова
гаряча лінія»
Сектор документального Своєчасне надання
забезпечення
в
строки
«Статистичний звіт
Керівники структурних Головного
підрозділів
управління
в
Тернопільській
області
щодо
звернень громадян,
які надійшли у І, ІІ,
ІІІ, ІV
кварталах
2022 року»
Сектор документального Своєчасне
забезпечення
забезпечення
внесення
до
електронної форми
інформації
щодо
звернень громадян,
які надійшли до
Головного
управління
Держпродспоживслу
жби
в
Тернопільській
області
Сектор документального Підготовка
та
забезпечення
надсилання в строки
«Статистичний звіт
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Головного управління в № 601-07-6/3669
Тернопільській області
щодо
запитів
на
отримання
публічної
інформації, які надійшли
у І, ІІ, ІІІ, ІV кварталах
2022 року»

наступного за
звітним
періодом

32.11 Надання
допомоги Закон
України
«Про
Протягом
органам
виконавчої звернення громадян»
року
влади
та
місцевого
самоврядування
при
проведенні
прийому
громадян керівництвом з
питань що належать до
компетенції Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
33. Організаційні заходи
33.1 Організація та
Доручення
До 20 січня
забезпечення підготовки Держпродспоживслужби
інформації про
№01-33/36 від 06.10.2021
виконання Річного плану року
роботи Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
на 2021 рік

Керівники структурних
підрозділів

Керівники структурних
підрозділів

Управління
адміністративногогосподарського
забезпечення

Головного
управління
в
Тернопільській
області щодо запитів
на
отримання
публічної
інформації,
які
надійшли у І, ІІ, ІІІ,
ІV кварталах 2022
року»
Належне виконання
повноважень
покладених
на
Головне управління
Держпродспоживслу
жби
в
Тернопільській
області

Підготовка
інформації
про
виконання Річного
плану
роботи
Головного
управління
Держпродспоживслу
жби
в
Тернопільській
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33.2

33.3

33.4

Організація
щоквартального
проведення підсумкових
нарад Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
Організація та
забезпечення
документального
супроводу оперативних
нарад за участі
керівників структурних
підрозділів Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області

Положення про Головне
Управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській
області
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від 24.02.2020р. №163
Положення про Головне
Управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській
області
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від 24.02.2020р. №163

Контроль за
дотриманням
самостійними
структурними
підрозділами Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
строків виконання
доручень керівництва

Положення про Головне
Управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській
області
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від 24.02.2020р. №163

Щокварталу

Управління
адміністративногогосподарського
забезпечення

По мірі
необхідності

Управління
адміністративногогосподарського
забезпечення

Протягом
року

Управління
адміністративногогосподарського
забезпечення

області за 2021 рік
Проведення
щоквартальних
підсумкових нарад
Головного
управління з метою
покращення
ефективності роботи
Належна організація
документального
супроводу
оперативних нарад
за участі керівників
структурних
підрозділів
Головного
управління
Держпродспоживслу
жби
в
Тернопільській
області
Належне
та
своєчасне виконання
доручень
керівництва
Держпродспоживслу
жби та Головного
управління
Держпродспоживслу
жби
в
Тернопільській
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33.5

33.6

33.7

Держпродспоживслужби
та Головного управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
Вжиття організаційних
заходів щодо
формування звітів про
виконання річних планів
заходів державного
нагляду (контролю) за
2021 рік в інтегрованій
автоматизованій системі
(ІАС) та оприлюднення
їх на офіційному сайті
Головного управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
Організація підготовки
плану роботи Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
на 2023 рік
Вжиття організаційних
заходів щодо
формування в
інтегрованій
автоматизованій системі
(ІАС) Річного плану

області

Доручення
Держпродспоживслужби

Доручення
Держпродспоживслужби №
01-33/36 від 06.10.2021
року

Згідно
встановленого
Дорученням
терміну

Управління
адміністративногогосподарського
забезпечення

Формування звітів
про
виконання
річних
планів
заходів державного
нагляду (контролю)
за 2021 рік в
інтегрованій
автоматизованій
системі (ІАС) та
оприлюднення їх на
офіційному сайті.

Грудень

Управління
адміністративногогосподарського
забезпечення

Ефективне
планування роботи
Головного
управління
Держпродспоживслу
жби
в
Тернопільській
області на 2023 рік
Формування
в
інтегрованій
автоматизованій
системі
(ІАС)
Річного
плану
заходів державного

Керівники структурних
підрозділів
Доручення
Держпродспоживслужби

Згідно
встановленого
Дорученням
терміну

Управління
адміністративногогосподарського
забезпечення
Керівники структурних
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33.8

33.9

заходів державного
нагляду (контролю) на
2023 рік
Здійснення
організаційнометодичного
забезпечення засідань,
нарад, семінарів,
конференцій та інших
заходів за участі
начальника Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
Голови та його першого
заступника

підрозділів
Положення про Головне
Управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській
області
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від 24.02.2020р. №163

Участь у роботі сесії
Положення про Головне
обласної ради, міських та Управління
районних рад
Держпродспоживслужби в
Тернопільській
області
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від 24.02.2020р. №163

33.10 Участь у роботі колегій
обласних державних
адміністрацій і районних
державних адміністрацій

Положення про Головне
Управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській
області
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби

Протягом
року

Згідно плану
роботи сесії

Згідно плану
роботи ОДА і
РДА

Управління
адміністративногогосподарського
забезпечення

нагляду (контролю)
на 2023 рік

Належне проведення
засідань,
нарад,
семінарів,
конференцій
та
інших заходів за
участі начальника
Головного
управління
Держпродспоживслу
жби
в
Тернопільській
області Голови та
його
першого
заступника
Управління
Належне виконання
адміністративногоповноважень
господарського
покладених
на
забезпечення
Головне управління
Управління в районах та Держпродспоживслу
жби
в
м. Тернополі
Тернопільській
області
Управління
Належне виконання
адміністративногоповноважень
господарського
покладених
на
забезпечення
Головне управління
Управління в районах та Держпродспоживслу
жби
в
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м. Тернополі

33.11 Участь у нарадах з
керівниками області та
районів при головах
обласних
державних
адміністрацій і районних
державних адміністрацій

Положення про Головне
Управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській
області
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від 24.02.2020р. №163

Згідно
затверджених
графіків

33.12 Участь у роботі комісії з
питань
техногенноекологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Положення про Головне Згідно плану
Управління
роботи комісії
Держпродспоживслужби в з питань ТЕБ
Тернопільській
області
та НС
затверджене
наказом
Держпродспоживслужби
від 24.02.2020р. №163

33.13 Внесення до Інтегрованої
автоматизованої системи
державного
нагляду
(контролю) відомостей
щодо
суб’єктів
господарювання,
які
підлягають
плановим
заходам
державного
нагляду (контролю) у
наступному плановому
періоді

ст. 5 Закону України «Про
основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»

До 15 жовтня

Тернопільській
області
Управління
Належне виконання
адміністративногоповноважень
господарського
покладених
на
забезпечення
Головне управління
Держпродспоживслу
Управління в районах та жби
в
м. Тернополі
Тернопільській
області
Управління державного Належне виконання
нагляду за дотриманням повноважень
санітарного
покладених
на
законодавства
Головне управління
Держпродспоживслу
Управління
жби
в
адміністративногоТернопільській
господарського
області
забезпечення
Управління безпечності Своєчасне
та
харчових продуктів та належне наповнення
ветеринарної медицини інтегрованої
автоматизованої
Управління
фітосанітарної безпеки системи державного
нагляду (контролю)
Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства
Управління захисту
споживачів

