
Чи може підприємець не допустити на перевірку контролера ? 

 

У цьому матеріалі від 

Державної регуляторної 

служби йтиметься про 

наступне: чи може 

підприємець не допустити на 

перевірку контролера? Якими 

можуть бути наслідки? 
Нагадаємо, що раніше ми 

оприлюднили узагальнені 

запитання підприємців щодо 

планових і позапланових 

перевірок. 

 
Нагадаємо, питання проведення заходів державного нагляду (контролю) 

врегульовано Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності» (далі – Закон). 

 

Перевірка – одна з форм здійснення державного нагляду (контролю). Згідно зі ст. 1 

Закону заходами державного нагляду (контролю) є планові та позапланові заходи, 

які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, 

визначених законом. 

 

Стаття 10 Закону встановлює права суб’єктів господарювання. 

Суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) 

має право: 
 бути поінформованим про свої права та обов’язки; 

 вимагати від посадових осіб органу державного нагляду (контролю) 

додержання вимог законодавства; 

 перевіряти наявність у посадових осіб органу державного нагляду (контролю) 

службового посвідчення та посвідчення (направлення) і одержувати копію 

посвідчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу; 

 не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до 

здійснення державного нагляду (контролю), якщо: 

 

1) державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням передбачених 

законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів; 

2) посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії 

документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не 

відповідають вимогам цього Закону; 

3) суб’єкт господарювання не одержав повідомлення про здійснення планового 

заходу державного нагляду (контролю) в порядку, передбаченому цим Законом; 
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4) посадова особа органу державного нагляду (контролю) не внесла запис про 

здійснення заходу державного нагляду (контролю) до журналу реєстрації заходів 

державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу в суб’єкта 

господарювання); 

5) тривалість планового заходу державного нагляду (контролю) або сумарна 

тривалість таких заходів протягом року перевищує граничну тривалість, 

встановлену частиною п’ятою статті 5 цього Закону, або тривалість 

позапланового заходу державного нагляду (контролю) перевищує граничну 

тривалість, встановлену частиною четвертою статті 6 цього Закону; 

6) орган державного нагляду (контролю) здійснює повторний позаплановий захід 

державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) 

підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду 

(контролю); 

7) органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та 

оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій 

передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику; 

8) у передбачених законом випадках посадові особи не надали копію погодження 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності, або відповідного державного колегіального органу на здійснення 

позапланового заходу державного нагляду (контролю); 

 

 бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), 

залучати під час здійснення таких заходів третіх осіб; 

 вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або 

є конфіденційною інформацією суб’єкта господарювання; 

 одержувати та ознайомлюватися з актами державного нагляду (контролю); 

 надавати органу державного нагляду (контролю) в письмовій формі свої 

пояснення, зауваження або заперечення до акта; 

 оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів 

державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб; 

 отримувати консультативну допомогу від органу державного нагляду 

(контролю) з метою запобігання порушенням під час здійснення заходів державного 

нагляду (контролю); 

 вести журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю) та вимагати 

від посадових осіб органів державного нагляду (контролю) внесення до нього 

записів про здійснення таких заходів до початку їх проведення; 

 вимагати припинення здійснення заходу державного нагляду 

(контролю) у разі: 

 

1) перевищення посадовою особою органу державного нагляду (контролю) 

визначеного цим Законом максимального строку здійснення такого заходу; 



2) використання посадовими особами органу державного нагляду (контролю) 

неуніфікованих форм актів; 

3) з’ясування посадовими особами під час здійснення позапланового заходу 

державного нагляду (контролю) питань, інших ніж ті, необхідність перевірки 

яких стала підставою для здійснення такого заходу. 

 

Звертаємо увагу, що зазначений у статті 10 Закону перелік причин, з 

яких суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу 

державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), 

є вичерпним. 
Недопуск до здійснення державного нагляду (контролю) з причин інших, ніж 

зазначено у Законі, тягне за собою притягнення посадових осіб суб’єкта 

господарювання до відповідальності згідно з законодавством. 

 

За матеріалами http://www.drs.gov.ua/ 
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