
ВСЕ ПРО ПОЗАПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ 

 

У цьому матеріалі від Державної 

регуляторної служби йтиметься про 

позапланові заходи державного нагляду 

(контролю). Нагадаємо, що раніше ми 

оприлюднили узагальнені запитання 

підприємців щодо планових перевірок. 

 

Питання проведення позапланових заходів 

державного нагляду (контролю) 

врегульовано Законом України «Про 

основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон). Позапланові вони 

тому, що проводяться не згідно з річними планами, а за наявності певних підстав, 

встановлених Законом. Нагадаємо, у статті 6 Закону чітко вказані підстави 

позапланових перевірок. 

Якщо позаплановий захід проводиться з причини надходження звернення фізичної 

особи про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю 

чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, 

то позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного 

державного колегіального органу. 

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення 

позапланового заходу з наданням йому копії відповідного посвідчення (направлення) 

на проведення заходу державного нагляду (контролю). 

 

Важливо. Закон встановлює обов’язок інформувати суб’єкта господарювання 

виключно про проведення планового заходу контролю. Таким чином, суб’єкт 

господарювання не інформується наперед про проведення щодо нього 

позапланового заходу. 

 

Для здійснення позапланового, як і планового, заходу орган державного нагляду 

(контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити 

найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та 

предмет перевірки. 

На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення 

(направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке 

підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою 

державного колегіального органу) або його заступником (членом державного 

колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові і засвідчується 

печаткою. 

У посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються: 
 найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід; 
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 найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу 

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких 

здійснюється захід; 

 місце знаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід; 

 номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого 

здійснюється захід; 

 перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх 

посади, прізвища, ім’я та по батькові; 

 дата початку та дата закінчення заходу; 

 тип заходу (плановий або позаплановий); 

 форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо); 

 підстави для здійснення заходу; 

 предмет здійснення заходу; 

 інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його 

здійснення). 

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду 

(контролю) зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання – 

юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі 

(фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення 

(направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу 

державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту господарювання копію 

посвідчення (направлення). 

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвідчення 

(направлення) на здійснення заходу та службового посвідчення не має права 

здійснювати державний нагляд (контроль) суб’єкта господарювання. 

Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного 

нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред’явили документів, 

передбачених цією статтею. 

Згідно зі ст. 41 Закону до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду 

(контролю), разом з іншими,  вносяться відомості про дату і номер наказу (рішення, 

розпорядження), місце здійснення заходу, строки здійснення, тип, підставу та 

предмет здійснення заходу, найменування органу державного нагляду (контролю), 

що зазначені у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду 

(контролю).  

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на 

проведення заходу державного нагляду (контролю). 



Суб’єкт господарювання дізнається про результати заходу державного нагляду 

(контролю) з акту, який буде складений за результатами здійснення 

позапланового заходу. 
Статтею 4 Закону встановлено, що при здійсненні заходів державного нагляду 

(контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані 

використовувати виключно уніфіковані форми актів. 

Акт повинен містити такі відомості: 

 дату складення акта; 

 тип заходу (плановий або позаплановий); 

 форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо); 

 предмет державного нагляду (контролю); 

 найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, 

прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід; 

 найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід. 

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан 

виконання вимог законодавства суб’єктом господарювання, а в разі невиконання – 

детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу 

законодавства. 

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами 

органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб’єктом 

господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено 

законом. 

Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із 

зауваженнями. 

Зауваження суб’єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду 

(контролю) є невід’ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю). 

У разі відмови суб’єкта господарювання підписати акт посадова особа органу 

державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис. 

Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта 

господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі – 

підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу державного 

нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю). 

 

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