
3віт про результати діяльності з державного ринкового нагляду управління 

захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області за 2020 рік 

3 метою належного виконання законів України «Про державний ринковий 

нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової 

продукції» та відповідно до функцій Держпродспоживслужби та її територіальних 

органів протягом 2020 року здійснювалась робота, спрямована на запобігання 

реалізації продукції з відхиленнями від обов’язкових вимог чинного законодавства 

та нормативних документів, здійснювався державний ринковий нагляд за 

дотриманням вимог законодавства у сфері державного ринкового нагляду. 

На підставі Секторального плану державного ринкового нагляду на 2020 рік, 

затвердженого Головою Держпродспоживслужби 22.11.2019 у суб’єктів 

господарювання Луганської області, фахівцями відділу ринкового та 

метрологічного нагляду управління захисту споживачів Головного управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області протягом 2020 року проведено 25 

перевірок характеристик продукції, з яких: 

• 24 – планові перевірки характеристик продукції; 

• 1 – позапланова. 

За результатами проведених перевірок характеристик продукції прийнято 36 

рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, з них: 

• 24 рішення про усунення формальної невідповідності (іграшки, 

електрообладнання, радіообладнання); 

• 6 рішень про приведення продукції у відповідність із встановленими 

вимогами (іграшки, освітлювальна апаратура); 

• 6 рішень про тимчасову заборону надання продукції на ринку (іграшки, 

енергоспоживчі продукти, освітлювальна апаратура, електрообладнання). 

Всі рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів виконані у 

встановлені терміни, повністю, результативно. 

Протягом 2020 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в 

Луганській області здійснювались перевірки характеристик продукції з відбором 

зразків для проведення їх експертизи (випробування). Проведення експертизи 

зразків значно підвищувало ефективність роботи під час здійснення заходів 

державного ринкового нагляду. 

У звітному періоді, для проведення лабораторних випробувань було відібрано 

19 зразків продукції, а саме: радіообладнання, освітлювальна апаратура. Проведено 

19 випробувань щодо таких зразків, з них у 6 (це 31,6% підданих експертизі) 

встановлено невідповідність встановленим вимогам та вимогам нормативних 

документів. 



Протягом 2020 року, суб’єктами господарювання добровільно відшкодовано 

до Державного бюджету за дослідження продукції, що не відповідала встановленим 

вимогам 17903 грн. 

У 2020 році за результатами проведених перевірок характеристик продукції на 

суб’єктів господарювання накладено адміністративно-господарських штрафів на 

суму 10000 грн за реалізацію продукції, що не відповідає вимогам нормативних 

документів. 

Інформацію про проведені перевірки внесено до національної інформаційної 

системи державного ринкового нагляду та системи взаємного сповіщення про 

продукцію, що становить серйозний ризик. 

Відповідно до Методики щодо порядку планування та звітування про 

результати державного ринкового нагляду, проведено 25 вивчень (досліджень) 

стану споживчого ринку в містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, 

Старобільськ, Сватове Луганської області та виявлення місць розповсюдження 

продукції. Результати використані при складанні квартальних планів та висвітлено 

на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області в 

розділі «Захист споживачів», підрозділі «Державний ринковий нагляд». 

Протягом звітного року фахівцями відділу ринкового та метрологічного 

нагляду управління захисту споживачів Головного управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області, у взаємодії з державними органами 

та органами місцевого самоврядування, з метою проведення спільної 

роз’яснювальної роботи, проводились семінари-наради за участю суб’єктів 

господарювання, їх представників; фахівців органів місцевого самоврядування; 

зацікавлених осіб з питань дотримання Законів України «Про державний ринковий 

нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової 

продукції». З вищезазначених питань, до встановлення карантинних обмежень, 

пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), за звітний період 

проведені 2 семінар-наради у Лисичанській та Рубіжанській міській раді. 

Інформацію про заходи висвітлено на офіційному веб-сайті Головного управління, 

сайтах органів місцевого самоврядування та через ЗМІ. Відповідно: до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу COVID-19» із змінами; постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (із змінами); постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 

1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2»; листа Мінекономіки від 19.03.2020 № 2112-11/19052-03 «Щодо протидії 

поширенню коронавірусу COVID-19»; згідно наказу Держпродспоживслужби від 

17 березня 2020 року № 231 «Про організацію заходів із запобігання поширенню 



гострої респіраторної хвороби COVID-19 в територіальних органах 

Держпродспоживслужби, державних установах та підприємствах, що належать до 

сфери її управління», з початком карантинних заборон та обмежень, проведення 

всіх заходів у Головному управлінні, у тому числі, із роз’яснювальної роботи та 

взаємодії та комунікацій, переведено в онлайн режим. Проводилась роз’яснювальна 

робота з висвітлення актуальних питань державного ринкового нагляду у розділі 

державний ринковий нагляд управління захисту споживачів на офіційному веб-

сайті Головного управління. Систематично проводилась робота з оновлення та 

актуалізації інформації про нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у 

сфері державного ринкового нагляду на офіційному веб-сайті Головного 

управління Держпродспоживслужби в Луганській області у розділі управління 

захисту споживачів – державний ринковий нагляд. Зазначена роз’яснювальна 

робота проводилась з метою: навчити суб’єктів господарювання працювати на 

ринку України згідно з вимогами законодавства; сприяти прозорості ринку та 

усвідомленню суб’єктами господарювання своєї відповідальності перед 

споживачами (користувачами) та партнерами; не допустити дискримінацію 

суб’єктів господарювання та недобросовісну конкуренцію; забезпечити співпрацю 

між суб’єктами господарювання та органами ринкового нагляду. 


