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1. Головне управлiння Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi
[дал] - Головне управлiння) с територiальним органом Держпродспоживслужби
та "iй пiдпорядковане.
Головному управлiнню пiдпорядковуються установи тр. органiзацi'i, що
належать до сфери управлiння Держпродспоживслужби та розташованi на
територi'i Терношлъськог областi.
Голова Терношльськот обласно'i державно'( адмцпстрацп координуе
шяльшстъ Головного управлiння i сприяе йому у виконаннi покладених на цей
орган завдань.
Повноваження Головного
Тернопшьсько) областi.

управшння

поширюються

на

територцо

2. Головне управшння у сво'iй дiяльностi керуеться Конститушею та
законами Укра'iни, указами Президента Укра'iни та постановами Верховно'( Ради
Укра'iни, прийнятими вiдповiдно до Конституцi'i та законiв Укра'iни, актами
Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни, дорученнями Прем'ер-мппстра Украши, наказами
мiнiстерств, дорученнями Мiнiстра розвитку економiки, торпвл! та сшьського
господарства Украгни, його першого заступника та заступникiв, наказами
Держпродспоживслужби, дорученнями Голови Держпродспоживслужби та
його заступникiв, актами мiсцевих державних адмппстрашй, органiв мiсцевого
самоврядування, а також цим Положениям.
. 3. Завданням
Головного управлiння
с реалiзацiя
Держпродспоживслужби на територi'i Тсрношльськот областi.

повноважень

n

4. Головне управлiння вiдповiдно до покладених на нього завдань
забезпечуе реалiзацiю державно'( полiтики, а саме:
1) у галузi ветеринарно'( медицини та безпечностi харчових продуктiв:
забеэпечуе здгйснення державного ветеринарно-санiтарного нагляду
(контролю), державного контролю за дотриманням законодавства про харчовi
продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та
благополуччя тварин; за охороною територй Укра'iни вiд занесения збудникiв
особливо небезпечних хвороб, включених до списку Мiжнародного
епiзоотичного бюро (далi - МЕБ), з територiй iнших держав або карантинних
зон;
здгйснюе державний нагляд (контроль) за:
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дотриманням законодавства про харчоы продукти, корми, побiчнi
продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, у тому
числi пiд час ввезення (пересилання) на митну територiю Украши;
iншими об'ектами санiтарних заходiв, що
пов'язанi
.
, . з продуктами
тваринного походження, репродуктивним магерталом, племтнною справою у
тваринництв.,
бiологiчними
продуктами,
патологiчним
матерiалом,
ветеринарними препаратами, субстанцiями, кормовими добавками, премiксами
та кормами, засобами ветеринарно'( медицини, засобами догляду за тваринами
та супутнiми об'ектами, штамами мiкроорганiзмiв, а також потужностями, що
використовуються для Ух виробництва, переробки, зберiгання та обiгу, в тому
числi пiд час ввезення (пересилання) на митну територiю Украши;
дiяльнiстю суб' екпв господарювання, якi здiйснюють виробництво,
перевезення, эберггання, реалiзацiю органiчно1 продукцп (сировини);
проведениям ветеринарно-санiтарно1 експертизи на потужностях, якi
використовуються для виробництва та/або обiгу тварин, харчових продуктiв, а
.
також
на агропродовольчих ринках та за мтсцем
проведения ярмарок;

t

безпечнiстю харчових продуктiв у процесi Ух виробництва та/або обiгу з
метою Ух експорту та iмпорту, а також видачею мiжнародних сертифiкатiв
(ветеринарних, санiтарних, сертифiкатiв здоров'я), а для держав СНД ветеринарних свiдоцтв у визначених законодавством випадках;
перемiщенням тварин, харчових продуктiв, iнших об' екпв санiтарних
заходiв, пов 'язаних з продуктами тваринного походження, репродуктивного
матерiалу, бiологiчних продуктiв, патологiчного матерiалу, ветеринарних
препаратiв, субстанцiй, кормових добавок, премiксiв та кормiв, засобiв
ветеринарно1 медицини, засобiв догляду за тваринами та супутнiми об'ектами,
.
.
. .

штамгв мгкрооргангзмгв;

органгзашсю роботи зi збору, утилiзацi1 та знищення загиблих тварин i
побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання
людиною;

злгисненням протиешэоотичних; заходiв юридичними та _ фiзичними
особами, що провадять професiйну дiяльнiсть у галузi ветсринарнот медицини;
дотриманням законодавства щодо iдентифiкацi1 та реестрацп тварин;
проведениям суб' ектами господарювання дезiнфекцi1, дезiнсекцi1 та
=ератизацi1 на потужностях, що використовуються для виробництва, переробки,
зберпання та обiгу тварин, харчових продуктiв, репродуктивного матерiалу,
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~!:'-:ерпнарних препаратiв, субстанцiй, кормових добавок, премiксiв та кормiв, а
.ож засобiв, що використовуються для 'ix транспортування;
впровадженням постiйно дiючих процедур, заснованих на принципах
истеми аналiзу небезпечних факторiв та контролю у ,критичних точках
(НАССР);
органгзовуе захист населения вiд хвороб, спiльних для тварин i людей;

.

"

сприяе виконанню загальнодержавних програм у галузт ветеринарнот
медицини, у тому числi проведению монiторингу залишковот кiлькостi
ветеринарних препаратiв та забруднювальних речовин у живих тваринах,
продуктах тваринного походження 1 кормах;

.

органтзовуе здiйснення заходiв для проведения дезiнфекцi'i, дезiнсекцi'i та
дератизацi'i на потужностях, що використовуються для виробництва, переробки,
зберiгання та обiгу харчових продуктiв, тварин, репродуктивного матерiалу,
ветеринарних препаратiв, субстанцiй, кормових добавок, премiксiв та кормiв,
засобiв ветеринарно'i медицини, засобiв догляду за тваринами та супутнiми
об' сктами, штамiв мгкрооргангзмгвг-а також засобiв, що використовуються для
'ix транспортування;

аналтзуе причини й умови виникнення та поширення хвороб тварин,
органтзовуе заходи щодо локалiзацi'i та лiквiдацi'i спалаху заразних хвороб,
спiльних для тварин i людей, готуе пропозицi'i та рекомендацi'i щодо
профiлактики, лiквiдацi'i та боротьби з такими хворобами;
координуе дiяльнiсть спецiалiстiв ветеринарно'i медицини незалежно вiд
ix пi;J:порядкування;
зшйснюс державний контроль за розведенням та утриманням
L--rьськогосподарських тварин для запобiгання жорстокому поводженню з
Е:Ш.IИ;

видас органам страхування висновки щодо
эамушено забитих, загиблих або знищених тварин;

причин

захворювання

забезпечус у випадках, передбачених законом, свосчасне встановлення
карантину в разi виникнення особливо небезпечних хвороб, включених до
сзиску МЕБ, або iнших хвороб, що пiдлягають повiдомленню, проведения
~:2.рантинних та iнших ветеринарно-санiтарних заходiв в iнфiкованiй та
уоерши зонах, зонт спостереження;
,,...

"'11
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•
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координуе дiяльнiсть установ ветеринарно'i медицини з органiзацi'i та
~ эелення державно'i ветеринарно-санiтарно'i експертизи харчових продуктiв,
.
. тваринного походження, репродуктивного матерталу,
.
::::;;:-:~них
продукттв
-:о:::огiчних продуктiв, кормових добавок, премiксiв та кормiв, забезпечуе
~ ведення ветеринарно-санiтарних заходiв щодо переырки безпечностi
хапчових продукпв;
становлю с обмеження або заборону на обiг об' екпв державного
контрошо, що можуть переносити особливо небезпечнi хвороби, включен! до
писку МЕБ, або iншi хвороби, що пiдлягають повiдомленню, з окремих держав
або карантинних зон у раз! пiдтвердження факту спалаху таких хвороб;
проводить експертизу та узгодження проектiв планування i будiвництва
тваринницьких , ферм, потужностей, що здiйснюють забiй тварин, переробних
шдприемств, шдприемств з виробництва ветеринарних препаратiв, ринкiв; бере
участь у вiдведеннi земельних дiлянок для всiх видiв зазначеного будiвництва i
забору води для тварин;
органтзовуе проведения монггорингу кормгв, кормових добавок та
ветеринарних препаратiв, отриманих з використанням ГМО, за критергсм
наявностi в них заресстрованих ГМО джерел;
затверджуе плани щортчного державного контролю, плани державного
.
.
. .
.
монггорингу та плани протиешзоотичних заходгв вщповгдно до закону;
готуе матергали щодо внесения iнформацi'i до вiдповiдних реестртв
лотужностей (обскпв);
готус пропозицп про обсяг необхiдних ветеринарних препаратiв для
впконавня обов'язкових (планових) або вимушених протиепiзоотичних заходiв;
здгйснюс ветеринарно-санiтарний нагляд за роботою уповноважених
.
.
.
зв щодо виконання ветеринарно-санпарних захошв;
....) у
сферi
заковолавства:

державного

нагляду

за

дотриманням

санггарного

-~

реашзус державну полiтику у сферi санiтарного законодавства,
:-:i:арного та епiдемiчного благополуччя населения (крiм виконання функцiй з
:;~-:iзaцi'i державно'i полiтики
у
сферi
епiдемiологiчного
нагляду
,:шс~ереження) та у сферi ппсни працi та функцiй iз здiйснення
,=сз~.!е-тричного контролю робочих мiсць i · доз опромiнення працiвникiв),
--=~:;:~:::rження та зменшення вживания тютюнових виробiв та 'ix шкiдливого
на здоров'я населения;
:::7

~=- ,· .,:.·
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злйснюс державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд (контроль) за:
дотриманням санггарного законодавства;
бiо.:тоriчними продуктами, патологiчним матерiалом; ~
долержаппям пiдприемствами, установами, органiзацiями всiх форм
.
.
.
3..-:::.~:::::::u:;:-=:1 та громадянами державних санггарних норм 1 правил, ппешчних
::::::::;::,!:с.~iз
i регламентiв безпечного виробництва, транспортування,
-5~h---;:::s::Es;:, застосування пестицидiв i агрохгмгкапв, за вмiстом залишковот
. .
. . .
.
.
естицишв 1 агрохгмгкапв в гмпортованих шкарських травах, водних
,.. -- !.~~ волг, що використовуеться для господарського постачання, купания,
.
.
.
r!I:op~EllX занять, органгзованого вщпочинку та з шкувальною метою,
. ±--з.а. 3н:и:х грязях, грунтах, на землях населених пунктiв, оздоровчого та
;.;;"::~еа;::~:iйного призначення;
дотриманням показникiв вмiсту шкiдливих для здоров'я людини речовин
-а iнгредiентiв у тютюнових виробах, якi реалiзуються на територп Украши, та
оводить монiторинг ефективностi вжитих заходiв з попередження i
зменшення вживания тютюнових виробiв та 1х шкiдливого впливу на здоров' я
населения;
забезпечуе та здiйснюе проведения профiлактичних i протиепiдемiчних
заходгв щодо охорони в межах компетенцп теригорй Украши вiд проникнення
хворое людеи, здгиснюс державнии санпарно-ешдемюлопчнии контроль
говашв, що перемiщуються через митний кордон Украши;
~

1,

'-'
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з.цйснюе санiтарнi заходи щодо охорони територц Украши шляхом
_ зелення державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду (контролю) за
.
.
=•з-=::~.гавням санпарного законодавства, медико-саютарного контролю
з метою запобiгання в'тзду на територiю Украши транспортних
. товаргв
. та тнших
.
.
:з, ввезення вантажтв,
предмепв, у тому чисш. шкарських
.:х:с~.._~iз, бiологiчних, хтмтчних i радiоактивних речовин, а також матерiалiв i
:::~ :=;хоэв, що можуть створювати небезпеку для життя i здоров' я населения
~ ::-~~ за..хо.цв, пав' язаних - iз здiйсненням медико-санiтарного спостереження
=· ·-;:<~.~о.:тогiчного нагляду. (спостереження)), та крiм виконання функцiй iз
:;-;тт:Е~-:::,р-я: .доэнметричного контролю' рабочих мiсць i доз опромiнення
. - '. юв
. ).
---:_;·-:-,,,1;_;

-·

з -jfснюе передбаченi законодавством заходи для припинення порушення

_ .iп·.;::,- :0е в межах компетенцi1 контроль за факторами середовища

·· - :--;,:-3:::::остi людини, що мають шкiдливий вплив на здоров' я населения;
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:р-и"'{iзовуе проведения вiдповiдних дослiджень (випробувань) для цiлей
погас в установленому порядку пропозицi'i щодо обмеження або заборони
-.· __ :-ериторiю Укра'iни П громадян, iноземцiв та осiб без громадянства,
~~=~vI}!.:-~ ~шорту, транзиту вантажiв i товарiв з держав або"регiонiв у зв'язку з
-=~пuо_-:учною епiдемiчною ситуашею на 'ix територi'i;
: ::.Е~зuе·~:уЕ:. проведения державно'i санiтарно-епiдемiологiчно'i експертизи;

у межах компетенцi'i контроль за усуненням причин i умов
:--а. поmирення iнфекцiйних, масових неiнфекцiйних захворювань,

...,=:Ё~-::ОЕ

.::,;,:-;:.:":~~ ~а р,а=iаn:iйних уражень людей;
~зроб.:тяе та здiйснюе санiтарнi заходи, що стосуються обмеженого
.:::. Е::~~зого) кола осiб чи випадкiв, передбачених законодавством, зокрема
об~fеження, заборони, тимчасового припинення дiяльностi, вживания
-· -n.зi:i:нo до закону iнших заходiв реагування, у тому числi обмеження або
з~борони ввезення (пересилання) на митну територiю Укра'iни, перевезення
~ерез мвтну територiю Укра'iни (транзит) бiологiчних продук-тiв, патологiчного
матерталу;

бере участь у реалiзацi'i науково-технiчно'i, технологiчно'i та iнновацiйно'i
-о:Iiтики, впровадженнi у виробництво науково-технiчних досягнень та
-ере.Jового досвiду з питань профiлактики захворювань людини, а також
~.а.::-сорiв середовища життедiяльностi людини, реалiзацi'i державно'i полiтики в
-~ визначених сферах;
бере
участь
у
розробленнi
санiтарних,
протиешдем1чних
· i.-~актичних) заходiв, вимог щодо окремих показникiв якостi харчових
..
.
.
.
.
=:,~-тrn, кормтв, техючних регламентш та стандартш;
бере участь у визначеннi факторiв, що можуть мати шкiдливий вплив на
в'я людини, у проведеннi оцiнки ризику та встановленнi ступеня
_ юваного ними ризику;
оере участь у проведеню саI,I~тарно-ешдемюлопчних розсшдувань,
'
.
_,..., .--'~~ованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення 1
~;:; · .·рення iнфекцiйних хвороб, у тому числi через харчовi продукти, групових
-·;. ,,-::- ивiдуальних харчових отруень, масових неiнфекцiйних захворювань
·i""УfВЬ) та радiацiйних уражень, випадкiв порушення норм радiацiйно'i
- =r~::~, санiтарних правил роботи з радiоактивними речовинами, iншими
==-::: елами юшзуючих випромiнювань, та вживае заходiв щодо 'ix усунення
.
.
=-=:зl:IНО до законодавства;
i--

•

•

•

•

8

~,=:.2.: - :{К впповшно до законодавства монпоринг причин 1 кiлькостi

_ . .зичних та юридичних осiб щодо дотримання санiтарного
~...!·=·.=2-~
~ та випадкiв заподiяння шкоди здоров 'ю людей внаслiдок
одукцп (користування нею) та впливу небезпечних факторiв

.

.

.:. ~"З:СГ€.J:JЯЛЬНОСТ1

- -

людини;

=·=-?= участь та проводить заходи, спрямованi на пiдвищення рiвня
- _.-og y з:::::.,,:е:::, працiвникiв, в тому числi, тих якi пiдлягають обов' язковим
I".JJ::'~I, а також тих, якi зазнають у виробництвi, сферi послуг,
::;.-J~ р-zзи:ку дi'i небезпечних факторiв;
~.) у ·=~~а.хкарантину та захисту рослин:

. , --;~й,:к::-оЕ в межах сво'iх повноважень фiтосанiтарнi заходи;
заходш щодо охорони
.
. .
завах шюдливих оргаитзмтв;

sZIS2.E

територi'i

Укра'iни

вiд

занесения

з~~аЕ заходш щодо виявлення, локашзацп та лiквiдацi'i регульованих

.
- -· - 1,

.

.

,~их оргашзмгв;

вживае заходiв щодо запобiгання проникненню регульованих шкiдливих
. . .
.
. .
~:::_-2,-:: :-1лпв у зони, втлып вщ таких регульованих шюдливих органтзмтв, на
-~.:.:-o?ii Укра'iни;
_ гашзовус впровадження еколопчно безпечних для людини
-а заходтв щодо захисту рослин;

1

довкшля

з=::z:cmoe:
контроль та нагляд, iнспектування та монiторинг вiдповiдно'i
екпв регулювання;
.
.
.
. .
за розвитком, поширенням 1 шкодочинюстю шюдливих оргашзмгв
~).:?:•~.:-I;:- -~ разом iз науково-дослiдними установами прогнозiв розвитку i
.
. .
-=~ шюлливих
органгзмтв;
=~z2.3ЗИЙ

_

.

·=-~,а?~1ування про наявнiсть i розвиток шкiдникiв, хвороб i бур'янiв, хiд
с;::;:;:'з:рки за додержанням шдприемствами, . установами,
органтзашями
.
. .
з2..'. "онодавства щодо захисту лгсгв втд шюдливих органгзмтв,
-- .. -, -: - .- SL'.I

технологiй та регламентiв застосування засобiв захисту рослин;

-=='Р~авний контроль за:

9

--=r-=r:;,,_:: карантинного режиму i проведениям фiтосанiтарних заходiв

.

'="'"' __лин

.

.

.

.

при вирощуваню, загопвш, вивезеннл, ввезеннт,
_ =-::·-=---:=\ зберiганнi, переробцi, реалiзацi'i та використаннi об'скпв

,.___:..,_-.--..:

____ .::..Е:ЗЯ\I

~··
.
. .
оюлопчних
контрольних органгзмзв;
.

.
.
.
~посаютарних заходш;
.. .

-

- 7",!

встановленим законодавством вимогам щодо якостi засобiв
тому числi пестицидiв, якi завозяться в Украшу, а також за
...
- - ·· . .: :. р;:-гI1ю1ентш 1х застосування;

'----.•..,~:.......::..:.:- ~.=й
•• -

:•
1

~.'2':'!·~-о допуску (посвiдчення) у осiб, дiяльнiсть яких безпосередньо
-=?анспортуванням, зберiганням, застосуванням та торгiвлею
.
.
.
~ рослин, а також прашвникгв гпдприсмств, установ та
~ ус:..._х форм власностi, фiзичних осiб - пiдприемцiв, що органiзовують
't: таких робiт;
регламентiв зберiгання,
засобi.в захисту рослин;

=о~:z:ма.БНЯJ\1
_ i5:~ .:::;.,;:~ 5с:

транспортування,

торпвш та

Е::<}З;:<=.ен:аю-1 шдприемствами, установами, органгзацгями устх форм
-:а громадянами нагляду за фiтосанiтарним станом рослин
-~~С1:=-о-::=о=арського та iншого призначення, багаторiчних i лiсових
::.,--=:
.._ ;::.-5. =срев, чагарникiв, рослинностi закритого грунту, мiсць зберiгання
одукцц рослинного походження, а також захистом 'ix вiд
нтзмш, додержанням технологiй та регламентiв застосування i
_._::и захисту рослин;
звлншковог кiлькостi пестицидiв, агрохiмiкатiв та важких металiв
- езих золах, призначених для сiльськогосподарських
потреб, грунп на
,

--: :,~ :::--=.-.:1~.-1:

••.

__ :;.ё=е:н: ню1 профiлактичних та вцнищувальних заходiв щодо боротьби
. . -.·22m у мгсцях зберiгання запасiв продукцi'i рослинного походження;
вимог законодавства щодо забезпечення належно'i якостi та
засобiв захисту рослин (пестицидiв та агрохiмiкатiв), у тому числi

.:::::оТ?3ШННЯМ:

10

.пяльнюгю розсадникiв, державних сортодiльниць, оранжерей i теплиць,
~яъ:з:iсть яких пов'язана з обiгом рослин;
проводить екологiчне та економiчне обгрунтування доцiльностi захисту
.
.
. .
лин вш шюдливих органгзмтв;
органiзовус та здiйснюс державний контроль за своечасним проведенням
n.:..=приемствами, установами, органiзацiями ycix форм власностi та
.
.
гэомалянами заходтв щодо захисту рослин, додержанням регламенпв
эестосування засобiв захисту рослин, вмiстом у сiльськогосподарськiй
. ._.__~.лукцп' та сировинi рослинного походження залишковог кiлькостi
.
.
.
=~с-тицидш, агрохтмгкапв та важких меташв;
поширюе · серед громадян iнформацiю у сферi карантину та захисту
ослин;
вносить подання до вiдповiдних органiв виконавчоi' влади про
запровадження та скасування карантинного режиму або особливого режиму
захисту рослин;
веде баланс потреб у засобах захисту рослин за асортиментом i обсягами
ix виробництва в Украi'нi та закупiвлi за iмпортом;
координуе дiяльнiсть державних фiтосанiтарних iнспекторiв;
прияе постiйному навчанню та пiдвищенню квалiфiкацii' державних
.
.
.
саштарвих тнспекторгв;
~- сфер! насiнництва та розсадництва:
зшйсвюе нагляд (контроль) за:

~ънiстю суб'сктiв ycix форм власностi i господарювання у сферi
_;:..:•-за:·rва та розсадництва (включаючи лiсове, квiтково-декоративне
Е..=.::1~:п130 та розсадництво, насшництво картоплi, овочевих, баштанних,
.
.
.
.
--:::о.: :::ози:х 1 горзхопшдних культур та розсадництво плодових, япдних,
--"?5х.оп.-riдн:и:х культур, винограду та хмелю), садiвництва та лiсових насаджень,
· займаються виробництвом, заготiвлею, обробкою, розмноженням,
.
. .
.
.
.
~F"2ЗНЯМ, реалтзашею 1' використанням насгння та садивного матерталу
.
.
;.3;::_ .• -, а також за умовами вирощування садивного матерталу, загопвлею,
-"5'?.'6~ою,
.,
розмноженням, зберiганням, реалiзацiею та використанням насiння i
с~ь:z:ого матерiалу; дотриманням технологи виробництва на етапах
==.~~---тт:,-зання, збирання i пiслязбиральноУ обробки насiння i садивного
,

-

-~,::__ :2-1)'"
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дотриманням сортових та посгвних якостей насгння, що реалтзуеться
~уб Еh."Тами оптово'( та роздрiбноI торгiвлi;
1

дотриманням суб'ектами настнництва та розсадництва державних
станларпв, iнших нормативних документiв, ведениям д9кументацi1 сортових
постыв i насаджень, дiлянок гiбридизацiI насiння i садивного матерiалу,
qази.тьного вiдбору проб та вибiрок для визначення якостей насiння i
салпвного матерiалу, оформления документiв на посiвнi та сортовi якостi
.
•.
.
.
.
.
насшая 1 садивного матерталу, за введениям насгння 1 садивного матергалу в

сертифгкашсю насiння i садивного матерiалу;
дотриманням заходгв бiологiчноI i генетичнот безпеки щодо
.
.
.
ыьськотосподарських рослин шд час створення, досшдження та практичного
використання генетично модифiкованих органiзмiв у вiдкритих системах на
.
.
. .
шдприемствах, в установах 1 органтзашях агропромислового комплексу
незалежно вiд Ix пiдпорядкування i форм власностi;
5) у сферi охорони прав на сорти рослин зшйснюе' державний нагляд
(контроль) за:
дотриманням юридичними та фiзичними особами вимог законодавства з
охорони прав на сорти рослин у сферi виробництва, використання, зберiгання,
~е2..-::iзацi1 та розмноження сортiв рослин;
збереженiстю сортiв рослин;
велениям
первинного насгнництва власниками
__1e~:=ya.n,н0I власностi та пiдтримувачами сортiв рослин;

майнових

прав

~::.:озе.Jенням експертизи заявки на сорти роолин;
зэезеэням в Украшу садивного матерiалу (насiння) незарсестрованих в

:::с-=?~.шнням особистого немайнового
права авторства., . на сорт,
~
z:: ::.c~=-o лрава власника сорту, права попереднього користування 1 права при
_~~is3..~e=.i лрав на сорт, права на поширення сорту в Украпц;
_ ер] контролю за якiстю зерна та продуктiв його переробки:

12

здiйснюе державний контроль за дотриманням зерновими складами
:;,ст:1ю.1енту зберiгання зерна та продуктiв йога переробки у процесi зберiгання
З=!)На та продуктiв йога переробки;
з.цйснюе державний контроль за якiстю зерна "та продуктiв йога
,=~рерооки;
забезпечуе проведения експертизи зерна та продуктiв йога переробки, а
також ппвймае висновки щодо можливостi Ух подальшого використання або

,) у сферi нагляду (контролю) у
-езпечення агропромислового комплексу:

.

системт

.

.

гнженерно-технгчного

проводить експертну ошнку сiльськогосподарськоУ технтки шд час
31..Х'!) ження на вторинному ринку;
.

11

здiйснюе реестрашю та облiк тракторiв, самохiдних шасг, самохщних
шьськогосподарських, дорожньо-будiвельних i мелiоративних машин,
.
..
.
.
. .
.•
.
гтьськогосподарськог технгки, гнших механгзмтв, видачу номерних знакгв та
вгшовщних реестрашйних документiв на них, ведения автоматизованого облiку
.
.
.
.
.
зареестрованих тракторгв, самохтдних шасг, самохщних сшьськогосподарських,
.::орожньо-будiвельних i мелiоративних машин, сiльськогосподарськоУ технiки,
~ механiзмiв та систематизацiю вiдомостей про Ух власникiв з
~ истанням €диного реестру;

.

.

-_':"оводить перевтрку технтчного стану 1 експлуатацп машин, якт
..
. .
.
.
.
.
-- -~2-~-:ъ перевтрш на шдтвердження вгдповщносп вимогам законодавства;
зидае в установленому порядку висновки щодо технтчного стану
__ .:;._-::_;_:_\._ або вiдремонтованих машин, якi пiдлягають перевiрцi на
-=~~~ення вiдповiдностi вимогам законодавсгва;
=розо,JJПь технiчну експертизу та ек~пертну оцiнку технiчних засобiв, що
~с.." ::::е:::;:ри;::щтними внаслiдок аварп чи стихiйного лиха, та видае вiдповiднi
.
. . ..
..
. ..
--.:~~ ~.~е.::.~И про цошльнгстъ 1х подальшоз експлуатацп;
: : :сереюряе вiдповiднiсть матерiально-технiчноУ бази та методичного
-:.:~з=е-r:;:ення навчальних закладiв з пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення
.
. .
..с:~,:;::..~а:~п тракториспв-машинтспв у встановленому законодавством
----~.-~ надае висновки про вiдповiднiсть матерiально-технiчноУ бази,
_ ~~-.:и- ного забезпечення та оснащеностi навчального процесу для розгляду
- · -u3i.1Emrn органами питания про акредитацiю та видачу Ум лiцензiй на право
-=--:оз::;:и тракториспв-машингспв самохiдних машин, приймае теоретичнi i

"(/
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~~ТИЧНI

гспити для отримання права на керування машинами та видае за i'x

.

.

:;~у:rьтатами посвтдчення тракториста-машингста;
проводить державний нагляд за дотриманням правил технгчного та
~ езззсвого обслуговування машин, реалiзацii' повнокомплектних машин,
s::-•••• ~.~-=рвих вузшв 1 агрегапв;
~ водить незалежну технгчну експертизу для визначення причин виходу
з йс~-- сзльськогосподарських машин у процесi розгляду претензiй покупцiв
•0.:::ю якосп зазначених машин i послуг у перiод гарантiйних строкiв
~.;:..--Iya-::лпii' вiдповiдно до вимог Закону Украши "Про захист прав покупцiв
~i-- =:,с~когосподарських машин";
11

забезпечу€ у встановленому порядку суб'ектiв господарювання,
=.Е-=ьнiсть яких пов 'яэана з реалiзацiею машин, що пiдлягають реестрацй в
.]ержпродспоживслужбi, бланками бiржових угод, актiв приймання
лерелавання машин та номерними знаками "Транзит", органiзовуе державний
контроль за дотриманням ними законодавства у зазначенiй сферi;

.
.
.
проводить техшчну експертизу, аналгз та видачу висновкгв про яктстъ
гроданих i вiдремонтованих машин, вузлiв, агрегатiв та i'x складових частин у
зв'язку з розглядом вiдповiдноi' претензii' власника (користувача), про якiсть
пагьво-мастилъних матерiалiв, якими забезпечуетъся агропромисловий
.::о~.лглекс, про залишковий моторесурс пiд час визначення реалiзацiйноi'
--'==.?-:-ост1 машини, вузла, агрегата;
зеле реестр навчальних закладiв, якi здiйснюють пiдготовку,
=::..:-;:>=irготовку i пiдвищення квалiфiкацii' трактористiв-машинiстiв, та здiйснюе
=::-=-L:~ний контроль за додержанням ними вимог законодавства у зазначенiй

органгзовуе та здiйснюе державний нагляд (контроль) в частинт
;;:::.::-i:..-::yaтaцii' та технiчного стану машин за:
допзиманням
вимог
законодавства
акредитованими
суб'ектами
якi проводять перевiрку технiчного стану та iдентифiкацiю

эпкованням законодавства у сферi захисту прав споживачгв на придбану
.
.
стльськогосподарську технтку 1 комплектувальнт вузли та
.J:O нег;
потряманням правил технiчного та сервiсного обслуговування машин;

~r
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технiчним станом й експлуаташею машин, якi шдлягають перевтрш на
.
.
.
.
.,; · · _вердження вщповщносп вимогам законодавства;
8) у сферi здiйснення державного нагляду (контролю) за дотриманням
нолавства про захист прав споживачiв (у тому числi епоживачгв виробiв з
гошнних металiв та дорогоцiнного камiння):
леревгряе додержання суб' ектами господарювання, що провадять
сферi торгiвлi i послуг, вимог законодавства про захист прав
.
. .
zz::зачш. а також правил торпвлт та надання послуг;
з.лйснюс контроль за дотриманням вимог Законiв Укра'iни "Про рекламу"
__ ··Про заходи щодо попередження та зменшення вживания тютюнових
бiв 1 1х шкiдливого впливу на здоров' я населения" в межах наданих
эноважень;
проводить
контролып
перевгрки
.
.
.
. правильносп розрахункгв
поживачами за реашзовану продукшю вгдповшно до закону;

13

накладае на суб'ектiв господарювання сфери торпвш 1 послуг, у тому
чпс.п ресторанного господарства, стягнення за порушення законодавства про
эахисг прав споживачгв;

... заходи

здiйснюе у межах СВО€1 компетенцп
.
..
поэдовсюдження сошальнот реклами;

прияс органам мгсцевого самоврядування
з~озажень щодо захисту прав споживачгв;

3

у

виробництва

здiйсненнi

та

ними

прияе створенню необхiдних умов для навчання та набуття населенням
uу::.ЗОЗИХ знань у сферi захисту прав споживачiв;
органгзовуе надання споживачам консультацiй з питань захисту 'ix прав;
-" ияе реалiзацi'i в Укра'iнi Кергвних принципiв для захисту iнтересiв
zrзачiв, прийнятих Генеральною Асамблеею ООН 09 квiтня 1985 року;
·.,,,

зпсвгглюс у засобах масово'i iнформацi'i результати роботи з контролю за
--,==?т::анням законодавства про захист прав споживачтв;
з.цйснюе контроль за дотриманням законодавства про рекламу в частинi
:::::i:::z:cтy прав споживачiв реклами, приймае рiшення про визнання реклами
~
.
.
.
:::::.?=ооросоюсною, прихованою, про визнання портвняння в рекламг
:::::.?=?авомiрним з одночасним зупиненням П розповсюдження;

~r
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9) у сферi здiйснення державного ринкового наглялу:

органтзовуе розроблення проекпв секторальних
- -~s:: -y, затверджус секторалью плани ринкового нar.:If" · · ,-.
.
.
__зггорвпг виконання та перегляд таких плангв;
з=ilicmoe вiдповiдно до законодавства монiторинг причин i
споживачiв (користувачiв) про захист 'ix права на безr::""____....;
··
. .
.
.
.
.
,;.:.Q=::-::~~, ~ =:ричин 1 кглькосп нещасних випадюв та випадюв заподтяння 15;
люлей внаслiдок споживання продукцй (користування нею);

-E;":.:'":::::::cES

проэолвть перевiрки характеристик продукцi'i, в тому числi вщбирас
_-::з~ пролукш) та забезпечуе проведения 'ix експертизи (випробування);
перевiряе додержання вимог щодо представления продукцi'i за мiсцем
проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрацi'i в iнший спосiб
.... яка не втдповщае
.
.
лукцц,
встановленим вимогам, а у визначених законом
в:апа.:::rках видас приписи про негайне усунення порушень вимог щодо
е:::tставлення тако'i продукцi'i та приймас рiшення про негайне припинення
.... _:.1е.1ставлення цie'i продукцi'i за мiсцем проведения вiдповiдного ярмарку,
:g~с-тавки, показу чи демонстрацi'i в iнший спосiб продукцi'i, проводить
=-=?евiрки виконання суб' сктами господарювання вiдповiдних приписiв та
р!5ень;
приймас у випадках та порядку, визначених законом, рiшення про вжиття
с5~-~е:::.ь.-увальних (корегувальних) захошв, здгйснюе контроль стану виконання
~:б·сктами господарювання цих рiшень;
зшйснюс монiторинг дiй суб'ектiв господарювання щодо вилучення з
-:..-. у та/або вiдкликання продукцi'i, щодо якот прийнято рiшення про вилучення
-. '"'Oiry та/або вiдкликання;

.

.

.

.

вживас вщповщних заходгв щодо свосчасного попередження споживачтв
~nристувачiв) про виявлену небезпеку, яку становить продукцiя;
узагальнюе результати здiйснення ринкового нагляду, аналтзуе причини
эвявлених порушень, розробляе i внос-lfТЬ у встановленому порядку пропозицi'i
__ ло перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечуютъ належного
.
.
.
.
ртзэя захисту сусшльних тнтереств;
шформуе державю органи, органи мгсцевого самоврядування
~ мадськютъ про результати здiйснення ринкового нагляду;
1 О) у сферi здiйснення метрологiчного нагляду:

та
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перевгряе дiяльнiсть субекпв господарювання щодо додержанзя ~
етролопчних вимог;
подае законодавчо регульованi засоби вимiрювально'i техшка,
L~сбувають в експлуатацi'i, для iнспекцiйно'i повiрки у випадках, передбачезш
- -=·онодавством;
перевгряе кiлькiсть фасованого товару в упаковках пiд час його фасування
.:. =:родажу;
11) у сферi дотримання вимог щодо формування, встановлення та
-::--:-осування державних регульованих шн:
зшйсшое державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог
~:i!,?~·~"Вання, встановлення та застосування державних регульованих цiн;

.

з.пйснюе державний нагляд (контроль) за достовiрнiстю iнформацi'i,
---::::.::.-:=:.ено'i у документах про формування, встановлення та застосування
=fг::=зних регульованих шн;
дрнймае рiшення про застосування адмгнгстрагивно-господарських
::.::~:-;:п: за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування
==-1:г.2..зних регульованих шн;
надае органам виконавчо'i влади, органам мгсцевого самоврядування,
. -.~.5-Е::-uам господарювання обоа'язков! для виконання приписи про усунення
вимог законодавства щодо формування, встановлення та
сування державних регульованих шн;
12) у межах повноважень, передбачених законом, зшйснюе державний
-=- ляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства з питань туристично'i

. -:;:;,з:ост~;
13) вiдповiдно до покладених на нього завдань:
;

.

.
.
надае адмппстрагивн: послуги втдпоыдно до закону;
вживае у межах повноважень, ..,, передбачених законом, заходiв щодо
- гнення порушень вимог закону 1 притягнення винних у таких порушеннях
.
.
. .
.
до втдповщалъносп зпдно 1з законом;
застосовуе фiнансовi санкцi'i до субекпв господарювання за порушення
с::-=.:онодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживания
гютюнових виробiв i 'ix шкiдливого впливу на здоров'я населения;
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_.- межах повноважень, передбачених законом, складае протоколи та
глялае справи про порушення законодавства у вiдповiднiй сферi;
проводить перевiрки характеристик продукцй, органгзовус вiдбiр зразкiв
...:.;..:2
шлей державного контролю та забезпечус проведения Ух експертизи
зяпробуваиня);
органгзовус проведения в лабораторiях дослiджень (випробувань) для
": -=~z державного контролю;

.

.

.

.

надсилас матергали переырок до правоохоронних органтв для вирццсння
~?ЕЬ про притягнення до кримiнальноУ вiдповiдальностi осiб, у дiях яких
:-I~ся ознаки кримтнального правопорушення;
лрвймае у передбачених законом випадках рiшення про знищення
---",:,":i-:тii' або iнше ргшення щодо подальшого поводження з нею;
голае в установленому порядку пропозицiУ щодо вдосконалення форм
;:;:т:з:аз:s-оУ статистичнот звiтностi;
бере участь у розробленнi, атестацй, виробництвi та впровадженнт

... _Е:::-~артних зразюв;
" зробляе, виконус та/або органтзовус виконання загальнодержавних
_ ~~..:: та/або планiв у галузi небезпечних факторiв, показникiв безпечностi,
-7;~.:о.~ показникiв якостi харчових продуктiв у визначених сферах;
_ ,С

бере участь у реалiзацiУ науково-технiчноУ, технологiчноУ та iнновацiйноУ
-=--~-,__;_._'Q1, впровадженнi у виробництво науково-технiчних досягнень та
--=:;:.=ового досвiду у визначених сферах;
надае пропозицiУ щодо формування державного замовлення на пiдготовку
сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населения;
готуе пропозицй щодо вдосконалення законодавства з питань, що
- - ---=~Б{ать до його компетенцiУ;
-~

обмежуе, забороняе або припиняе вiдповiдно до нормативно-правових
-:--::ri_з Украши господарську дiяльнiсть юридичних та фiзичних осiб, звергаеться
. · лорядку та строки, встановленi законом, до суду, обмежуе ввезення
лерссилання) вантажiв, якi ввозяться (пересилаються) на митну територiю
~~-А-;>аши, затримуе вантажi, визначае шляхи поводження з вантажами, що
зэозяться (пересилаються) на мигну територiю Украгни, вiдповiдно до Законiв
.: ·А-uаУни "Про ветеринарну медицину" та "Про державний контроль за
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=.Jо-=:;:~шнням законодавства про харчовт продукти, корми, побiчнi продукти
_ ili:=._?:анного походження, здоров'я та благополуччя тварин";
органiзовуе проведения науково-дослiдно'i роботи у визначених сферах;

,,
з.пйснюе iншi повноваження, визначенi законами Укра'iни.
-. Головне управлiння з метою органiзацi'i свое'i дiяльностi:
) забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидi'i корупцi'i та
-:-nt.~po.:n, за 'ix здiйсненням;
2) веде та користуетъся реестрами (базами даних) вiдповiдно до закону;
3) забезпечуе вiдкритий та безоплатний доступ до реестртв, ведения яких
зi=повiдно до законодавства покладено на Держпродспоживслужбу;
) забезпечуе

.
оюлжетних
кошпв;

ефективне,

результативне

1

шльове

використання

5) органтзовуе планово-фiнансову роботу, здiйснюе контроль за
зпкорвстанням фiнансових i матерiальних ресурсiв, забезпечус органiзацiю та
злосконалення бухгалтерського облiку;
6) здiйснюе розгляд звернень громадян з питань, що належать до його

органгзовуе роботу з шдготовки, перешдготовки та шдвищення

) органiзовуе роботу з кадрами в апаратi Головного управлiння;
9) готуе для падания до Держпродспоживслужби пропозицi'i щодо
заохочення та нагородження державними нагородами працiвникiв Головного
.
. .
.
. ~ ав..11ння, шдвщомчих органш та установ;
1 О) складае проект . штатного розпису та кошторису на утримання
ловного управлiння i подас на затвердження Головi Держпродспоживслужби;
11) здiйснюе бухгалтерський облiк витрат на утримання Головного
_.~ав..:1iння, забезпечуе використання бюджетних асигнувань за цiльовим
~illначенням, складае та подае в установленому порядку фiнансову звiтнiсть;
12) забезпечуе у ме)_Ках своег компетенцi'i дотримання державно'i таемниш
. . . .
ловному управшннг, гпдвтдомчих органах та установах;
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13) забезпечуе доступ до публiчноi' iнформацii', що перебувас у його
володшнг;
14) забезпечуе у межах своi'х повноважень реалiзацiю державно'( полiтики
стосовно захисту iнформацii' з обмеженим доступом;
'
15) забезпечуе у межах своi'х повноважень виконання
мобiлiзацiйноi' пiдготовки та мобiлiзацiйноi' готовностi держави;

завдань

з

16) органтзовус ведения дiловодства та роботу з укомплектування,
зберiгання, облiку та використання архiвних документiв;
1 7) узагальнюс практику застосування законодавства з питань, що
належать до його повноважень, готуе пропозицii' щодо його вдосконалення та
подае i'x на розгляд Дер)!(продспоживслужбi;
18) надас у передбачених законодавством випадках платнi послуги;

-:i....

19) органтзовус роботу та облашговус призначеш прикордоню
iнспекцiйнi пости та призначенi пункти пропуску на державному кордон!
Украi'ни вiдповiдно до статей 46, 57, 58 Закону Украi'ни "Про державний
контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi
продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" та статтi
81 Закону Украi'ни "Про ветеринарну медицину".
. 6. Головне управлiння мае право:
1) залучати до виконання окремих робiт, участi у вивченнi окремих
питань учених i фахiвцiв (за i'x згодою), спецiалiстiв органiв виконавчоi' влади,
пiдприемств, установ, органiзацiй (за погодженням з i'x кертвниками),
представникiв iнститутiв громадянського суспiльства (з.а i'x згодою);
2) одержувати в установленому законодавством порядку iнформацiю,
. мгсцевого
.
документи 1 матергали вщ державних органгв та органгв
самоврядування, гцдцрисмств, установ, органiзацiй ycix форм власностi та i'x
посадових осiб;
-

3) скликати наради, утворювати консультативнi, дорадчi та iншi
допомiжнi органи i служби (ради, кoмicii', колегii', робочi групи тощо) для
сприяння здiйсненню покладених завдань;
4) користуватися iнформацiйними базами даних державних органiв,
державною системою урядового зв'язку та iншими технiчними засобами;
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5) органiзовувати вiдбiр зразкiв харчових продуктiв, не1стiвних продуктiв
.
.
.
тваринного походження, патолопчного матерталу, репродуктивного матерталу,
бiологiчних продуктiв, ветеринарних препаратiв, субстанцiй, кормових
добавок, премiксiв та кормiв, iнших об'екпв державного ветеринарно
санiтарного, санiтарно-епiдемiологiчного та фiтосанiтарного контролю та
нагляду, а також вiдповiдно до компетенцi1 iнших об'ектiв регулювання;
6) забезпечувати здiйснення протиепiзоотичних заходiв юридичними та
фiзичними особами, що проводять професiйну дiяльнiсть у галузi ветеринарно;
медицини;
7) проводити фiтосанiтарнi процедури щодо рослин
рослинного походження та iнших об' екпв регулювання;

1

продукпв

8) затримувати рослини, продукти рослинного походження та iншi
об' екти регулювання для iнспектування, огляду та фiтосанiтарно1 експертизи,
якщо вони перемiщуються без вiдповiдних фiтосанiтарних документiв або не
вiдповiдають фiтосанiтарним вимогам;
9) проводити дослiдження у сферах, що належать до компетенцi1
Держпродспоживслужби;
1 О) здiйснювати заходи державного нагляду (контролю) вiдповiдно до
закону;
11) вимагати вiдповiдно до закону вiд суб'ектiв господарювання усунення
виявлених порушень;
12) вживати у межах повноважень, передбачених законом, заходiв щодо
усунення порушень вимог закону 1 притягнення винних у таких порушеннях
осiб до вiдповiдальностi згiдно iз законом;
13) .здiйснювати державний
контроль. за вмiстом залишкових кiлькостей
.
пестицидтв, агрохтмгкатгв та важких металгв у .ловерхневих водах, призначених
для сiльськогосподарських . потреб, rрунтi на землях сiльськогосподарського
призначення, кормах, а також у сiльськогосподарськiй продукцi1 та сировинi;
14) залучати в установленому порядку незалежних експерпв 1
спецiалiзованi оргашзацп для проведения перевiрок та пiдготовки висновкiв з
питань, що належать до Ух компетенцi1;
15) фiксувати процес здiйснення планового (позапланового) заходу чи
кожну окремудiю за доломогою засобiв аудiо- та вiдеотехнiки;
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16) забороняти експлуаташю машин та iнших технiчних засобiв для
агропромислового комплексу, якщо 'ix технiчний стан не вiдповiдае вимогам
.
.
.
.
.
нормативних докуменпв щодо показниктв якосп, технолопчносп та
безпечностi, охорони працi та охорони навколишнього природного середовища
та якщо вони загрожують життю i здоров 'ю прашвникзв чи створюють
.
...
можливгсть виникнення аварп;
17) зупиняти машини для перевгрки технгчного стану в разт наявносп
ознак, що свiдчать про 'ix технiчну несправнiсть;
18) одержувати вiд посадових осiб та громадян, якi мають у власностi
машини та iншi технiчнi засоби для агропромислового комплексу, документи,
необхiднi для вирiшення питань, що належать до 'ix компетенцi'i;
19) перевiряти наявнгстъ у трактористiв-машинiстiв документiв на право
користування 1 керування машинами;
20) робити у передбачених законодавством випадках трактористам
машинiстам попередження, а в разi грубого порушення правил технгки безпеки
та дорожнього руху - порушувати питания про позбавлення 'ix права керування
машинами;
21) вимагати припинення
державного технгчного нагляду;

дiй,

що

перешкоджаютъ

здiйсненню

22) складати в установлених законом випадках протоколи про
адмiнiстративнi правопорушення, розглядати вiдповiдно до закону справи про
адмiнiстративнi правопорушення i приймати за результатами розгляду рiшення
про накладення штрафiв та застосування iнших санкцiй, передбачених законом;
23) викликати громадян для одержання усних або письмових пояснень у
зв 'язку з порушенням ними вимог законодавства у сфер! експлуатацi'i машин та
iнших технiчних засобiв для агропромислового комплексу;
24) використовувати
технгчного стану машин;

технгчн:

прилади,

призначент

для

перевгрки

25) призначати проведения експертизи, технiчно'i дiагностики машин "
iнших технiчних засобiв для агропромислового комплексу, олержузал
.
.
.
.
пояснения, довшки, документи, матергали, вгдомосп
пiд час здiйснення державного технiчного нагляду;
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26) брати в установленому порядку участь у роботi комiсiй з
розслтдування причин i наслiдкiв аварiй, що сталися пiд час експлуатацiУ машин
та iнших технiчних засобiв для агропромислового комплексу;
27) передавати правоохоронним органам акти перевiрок та iншi матерiали
з питань, що належать до Ух компетенцiУ.
7. Головне управлiння пiд час виконання покладених на нього завдань на
територiУ Тернопiльсько'i областi взаемодю з мiсцевими державними
.
.
адмцпстрашями
та
органами
мгсцевого
самоврядування,
а також
.
. .
шдприемствами, установами, органтзашями.
8. Головне управлiння у межах
органiзацiйно-розпорядчого характеру.

свогх

повноважень

видае

накази

Акти Головного управлiння можуть бути скасованi Головою
Держпродспоживслужби повнiстю чи в окремiй частинi, у тому числi за
дорученням Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства
Укршни, а також Мiнiстром розвитку економiки, торпвл] та сiльського
господарства Украши у разi вiдмови Голови Держпродспоживслужби скасувати
такий акт.
9. Головне управлiння очолюс начальник, який призначаеться на посаду
Головою Держпродспоживслужби вiдповiдно до Закону Украши "Про
державну службу".
Начальник Головного управлiння мае заступникiв, якi призначаються на
посаду Головою Держпродспоживслужби вiдповiдно до Закону УкраУни "Про
державну службу".
Працiвники Головного управлiння, на яких покладено виконання функцiй
державного нагляду (контролю), е за посадами державними iнспекторами у
вiдповiдних сферах згiдно iз законом.

.
.
1 О. Керiвник
самостiйного
структурного
шдроздшу
Головного
управлiння,
на
який
покладено
здiйснення
повноважень
Держпродспоживслужби у сфер! санпарного законодавства, санiтарного та
епiдемiчного благополуччя населения, забезпечуе виконання функцiй щодо
затвердження та пiдписання передбачених законодавотвом документiв,
.
повноваження щодо затвердження та шдписання
яких належить до компетенцп...
головного державного санiтарного лiкаря Терношльськот областi (крiм
виконання функцiй з реалiзацiУ державно'( полiтики у сферi епiдемiологiчного
нагляду (спостереження) та , сферi гiгiени працi i функцiй iз здiйснення
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дозиметричного контролю робочих мiсць i доз опромiнення працiвникiв), у
межах повноважень Головного управлiння.
11. Начальник Головного управлiння:
1) зшйснюе керiвництво дiяльнiстю Головного управшння, несе
персональну вiдповiдальнiсть за органiзацiю та результати його дiяльностi;
2) органтзовус та забезпечуе виконання Головним управлiнням
Конституцii' та законiв Украi'ни, постанов Верховноi' Ради Украши, прийнятих
вiдповiдно до Конституцii' та законiв Украi'ни, актiв Президента Украши та
Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни, доручень Прем'ер-мiнiстра Украi'ни, наказiв
мiнiстерств, доручень Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського
господарства Украi'ни, його першого заступника та заступникiв, наказiв
Держпродспоживслужби, доручень Голови Держпродспоживслужби та його
засгупникгв;

3) вносить Головi Держпродспоживслужби пропозицii' щодо прiоритетiв
роботи Головного управлiння i шляхiв виконання покладених на нього завдань,
подае на затвердження плани роботи Головного управлiння (рiчнi, пiврiчнi);
4) звггуе перед Головою Держпродспоживслужби щодо виконання
покладених на Головне управлiння завдань та планiв роботи;
\

5) здгйснюе добiр кадрiв до Головного управлiння;
6) органтзовуе роботу з пiдготовки, перепiдготовки та шдвищення
квалiфiкацii' працiвникiв;
7) призначас
на
посади
за
погодженням
з
Головою
Держпродспоживслужби керiвникiв самостiйних структурних пiдроздшш
Головного управлiння та зыльняе i'x з посад;
8) призначае та звшьняе з посад iн.gшх державних службовцiв та
працiвникiв Головного управлiння, керiвникiв установ, що належать до сфери
управлiння
Держпродспоживслужби
та
розташованi
на
територii'
Тернопiльськоi' областi;
;..
9) присвоюс · державним службовцям Головного управлiння ранги
державних службовцiв, приймае рiшення щодо заохочення та притягнення до
дисциплiнарноi' вiдповiдальностi працiвникiв Головного управлiння (крiм своi'х
заступникiв);
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1 О) порушус перед Головою Держпродспоживслужби питания про
прl!своення рангiв державних службовцiв сво'iм заступникам, а також щодо
заохочення та притягнення 'ix до вiдповiдальностi;

,,

11) шдписус накази Головного управлiння;
12) розподiляе обов'язки мiж сво'iми заступниками;
13) затверджуе положения про структурнi
управлiння i посадовт шструкцi'i працiвникiв;

пiдроздiли

Головного

14) затверджуе штатнi розписи та кошториси установ, що належать. до
сфери управлiння Держпродспоживслужби та розташованi на територi'i
Тернопiльсько'i обласп;
15) здiйснюе iншi'повноваження вiдповiдно до законодавства.
Начальнйк Головного управлiння пiдзвiтний та пiдконтрольний головам
мiсцевих державних адмппстрашй з питань здiйснення повноважень мiсцевих
державних адмiнiстрацiй.
·
12. У Головному управлiннi для погодженого вирiшення питань, що
належать до його компетенцi'i, обговорення найважливiших напрямiв дiяльностi
може утворюватись колепя.
Рiшення колегi'i можуть бути реалiзованi шляхом прийняття вiдповiдного
наказу Головного управлiння.
Для розгляду наукових рекомендацiй та iнших пропозицiй щодо
органiзацi'i та полiпшення дiяльностi у визначених сферах, вирiшення iнших
питань у Головному управлiннi можуть утворюватися iншi постiйнi або
.
.
. . .
. .
тимчасовт консультативш, дорадчт та гнцп допомгжнт органи.
Рiшення про утворення чи лiквiдацiю колегi'i, iнших постiйних або
тим:часових консультативних, дорадчих та' iнших допомiжних органiв, 'ix
кiлькiсний та персональний склад, положения про них затверджуються
начальником Головного управлiння.
,..
13. Головне управлiння дiе на пiдставi Положения, що затверджуеться
Головою Держпродспоживслужби.
14. Головне управлiння утримусться за рахунок державного бюджету.
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Структура
Головного
управлiння
затверджусться
Головою
Держнродспоживслужби за погодженням з Мiнiстром розвитку економiки,
торгiвлi та сiльського господарства Украгни.
Штатний розпис та кошторис Головного управшння ;атверджуються
Головою Держпродспоживслужби.
Чисельнiсть працiвникiв Головного управшння затверджуе Голова
Держпродспоживслужби в межах гранично'( чисельностi працiвникiв,
визначенот Кабiнетом Мiнiстрiв Украши для територiальних органiв
Держпродспоживслужби.
15. Головне управлiння утворюсться у порядку, передбаченому статтею
21 Закону Украши "Про центральнi органи виконавчоУ влади".
16. Головне управлiння е юридичною особою публiчного права, мае
с~юстiйний бадане, рахунки в установах Казначейства Украши, печатку iз
зображенням Державного Герба Украши i свотм найменуванням.
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