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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)» 

 
Положення законопроекту Пропозиція  Запропонована редакція із пропозиціями 

Стаття 7. Позапланові заходи зі здійснення 

державного нагляду (контролю) 

 

1. Підставами для здійснення позапланових заходів є: 

подання суб’єктом господарювання письмової заяви 

до відповідного органу державного нагляду (контролю) про 

здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його 

бажанням; 

виявлення та підтвердження недостовірності даних, 

заявлених суб’єктом господарювання у документі 

обов’язкової звітності, крім випадків, коли суб’єкт 

господарювання протягом місяця з дня первинного подання 

повторно подав такий документ з уточненими достовірними 

даними або якщо недостовірність даних є результатом 

очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає 

на зміст поданої звітності. У разі виявлення органом 

державного нагляду (контролю) недостовірності даних у 

документі обов’язкової звітності він упродовж десяти 

робочих днів зобов’язаний повідомити суб’єкта 

господарювання про необхідність їх виправлення у строк до 

п’яти робочих днів з дня отримання такого повідомлення. 

Невиправлення недостовірних даних у встановлений строк є 

підставою для здійснення позапланового заходу; 

необхідність перевірки виконання суб’єктом 

господарювання приписів або інших розпорядчих 

документів щодо усунення порушень вимог законодавства, 

виданих за результатами здійснення попереднього заходу 

органом державного нагляду (контролю). Такий 

позаплановий захід здійснюється не пізніше 20 робочих днів 

від останньої дати для усунення порушення, зазначеної у 

приписі або в іншому розпорядчому документі, та за 

наявності в органі державного нагляду (контролю) 

кадрового забезпечення - посадовою особою органу 

державного нагляду (контролю), яка у попередньому 

заході не брала участі;  

виявлення в документах, що подаються суб’єктом 

господарювання до органу державного нагляду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абзац викласти у такій редакції 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абзац виключити 

Стаття 7. Позапланові заходи зі здійснення 

державного нагляду (контролю) 

 

1. Підставами для здійснення позапланових заходів є: 

подання суб’єктом господарювання письмової заяви 

до відповідного органу державного нагляду (контролю) про 

здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його 

бажанням; 

виявлення та підтвердження недостовірності даних, 

заявлених суб’єктом господарювання у документі 

обов’язкової звітності, крім випадків, коли суб’єкт 

господарювання протягом місяця з дня первинного подання 

повторно подав такий документ з уточненими достовірними 

даними або якщо недостовірність даних є результатом 

очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає 

на зміст поданої звітності. У разі виявлення органом 

державного нагляду (контролю) недостовірності даних у 

документі обов’язкової звітності він упродовж десяти 

робочих днів зобов’язаний повідомити суб’єкта 

господарювання про необхідність їх виправлення у строк до 

п’яти робочих днів з дня отримання такого повідомлення. 

Невиправлення недостовірних даних у встановлений строк є 

підставою для здійснення позапланового заходу; 

необхідність перевірки виконання суб’єктом 

господарювання приписів або інших розпорядчих 

документів щодо усунення порушень вимог законодавства, 

виданих за результатами здійснення попереднього заходу 

органом державного нагляду (контролю). Такий 

позаплановий захід здійснюється не пізніше 20 робочих днів 

від останньої дати для усунення порушення, зазначеної у 

приписі або в іншому розпорядчому документі; 

 

 

 

 

 

 



(контролю) згідно із законом, інформації, що вказує на 

недотримання ним вимог законодавства у відповідній 

сфері; 

виявлення у державних інформаційних ресурсах 

(паперових або електронних) інформації, що свідчить 

про порушення суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у відповідній сфері державного нагляду 

(контролю) або не узгоджується з інформацією, що 

подається суб’єктом господарювання органу державного 

нагляду (контролю) відповідно до вимог закону; 

звернення фізичної особи (фізичних осіб) про 

порушення, що спричинило або може спричинити шкоду 

правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, 

навколишньому природному середовищу чи безпеці 

держави або юридичної особи про порушення, що 

спричинило або може спричинити шкоду її правам, 

законним інтересам, з додаванням документів чи їх копій, 

що підтверджують такі порушення (за наявності). 

Здійснення такого позапланового заходу територіальним 

органом можливе тільки у разі отримання на його 

проведення погодження центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері 

державного нагляду (контролю) або відповідного 

державного колегіального органу. 

Перед початком здійснення позапланового заходу 

державного нагляду (контролю) посадові особи 

територіального органу органу державного нагляду 

(контролю) зобов’язані пред’явити суб’єкту 

господарювання (керівнику суб’єкта господарювання – 

юридичної особи, фізичній особі – підприємцю), 

уповноваженій особі суб’єкта господарювання, крім 

документів, передбачених цим Законом, додатково копію 

погодження центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у відповідній сфері державного 

нагляду (контролю), або відповідного державного 

колегіального органу на здійснення такого заходу. Суб’єкти 

господарювання мають право не допускати посадових осіб 

територіального органу органу державного нагляду 

(контролю) до здійснення заходів державного нагляду 

(контролю), якщо вони не пред’явили документи, 

передбачені цим абзацом; 
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неподання суб’єктом господарювання документів 

обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без 

надання письмових пояснень про причини, що 

перешкоджали поданню таких документів; 

доручення Прем’єр-міністра України про перевірку 

суб’єктів господарювання у відповідній сфері державного 

нагляду (контролю) у зв’язку з виявленими системними 

порушеннями та/або настанням події, що має значний 

негативний вплив на права, законні інтереси, життя та 

здоров’я людини, захист навколишнього природного 

середовища та забезпечення безпеки держави; 

настання аварії, пожежі, смерті потерпілого внаслідок 

нещасного випадку або професійного захворювання, що 

було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання; 

 

рішення суду; 

негативний висновок аудиту стану діяльності 

суб’єкта господарювання; 

повідомлення органу державної влади про ознаки 

порушень вимог законодавства, виявлені у суб’єкта 

господарювання посадовою особою такого органу під час 

виконання нею своїх повноважень (у разі, якщо таке 

повідомлення передбачено законом).  

Під час здійснення позапланового заходу 

з’ясовуються питання, необхідність перевірки яких стала 

підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим 

зазначенням таких питань у посвідченні (направленні) на 

здійснення заходу державного нагляду (контролю).  

Фізичні особи та посадові особи юридичних осіб, які 

подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства, несуть 

відповідальність, передбачену законом.   

Повторне здійснення позапланових заходів 

державного нагляду (контролю) за тим самим фактом 

(фактами) (співпадають подія, найменування суб’єкта 

господарювання, заявник, дата та місце настання події), що 

був (були) підставою для здійсненого позапланового заходу 

державного нагляду (контролю), забороняється. 

Орган державного нагляду (контролю) має право 

не здійснювати захід державного нагляду (контролю) з 

підстав, передбачених абзацами четвертим, сьомим, 

тринадцятим та чотирнадцятим цієї частини, якщо 
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відповідальність, передбачену законом.   

Повторне здійснення позапланових заходів 

державного нагляду (контролю) за тим самим фактом 

(фактами) (співпадають подія, найменування суб’єкта 
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відповідь на питання, необхідність перевірки якого 

стала підставою для здійснення цього заходу є в 

розпорядженні органу державного нагляду контролю. 

 

 

 

Стаття 8. Організація здійснення заходу державного 

нагляду (контролю) 

3. У посвідченні (направленні) на здійснення заходу 

зазначаються: 

найменування органу державного нагляду (контролю), 

що здійснює захід; 

сфера державного нагляду (контролю); 

найменування суб’єкта господарювання, щодо 

діяльності якого здійснюється захід; 

адреса місцезнаходження суб’єкта господарювання, 

щодо діяльності якого здійснюється захід. 

Якщо в процесі здійснення заходу посадовою 

особою органу державного нагляду (контролю) виявлені 

адреси місцезнаходження суб’єкта господарювання, не 

зазначені в посвідченні, то за цими адресами також може 

здійснюватися цей 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, огляд, обстеження, 

інспекційне відвідування тощо); 

підстави для здійснення заходу; 

предмет здійснення заходу; 

інформація про здійснення попереднього заходу (тип 

заходу і строк його здійснення). 
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батькові; 

дата початку та дата закінчення заходу; 

тип заходу (плановий або позаплановий); 

форма заходу (перевірка, ревізія, огляд, обстеження, 

інспекційне відвідування тощо); 

підстави для здійснення заходу; 

предмет здійснення заходу; 

інформація про здійснення попереднього заходу (тип 

заходу і строк його здійснення). 

Стаття 9. Тимчасове повне або часткове припинення 

виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, 

виконання робіт, експлуатації будинків, будівель, споруд та 

їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єктом 

господарювання 

 

1. Якщо при здійсненні заходу державного нагляду 

(контролю) у суб’єкта господарювання виявлено 

порушення, які створюють загрозу для життя та/або здоров’я 

 

 

 

 

 

 

Частнну першу викласти в такій редакції 
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виконання робіт, експлуатації будинків, будівель, споруд та 

їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єктом 

господарювання 

 

1. Тимчасове повне або часткове припинення 

виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, 

виконання робіт, експлуатації будинків, будівель, споруд та 



людини, навколишнього природного середовища, орган 

державного нагляду (контролю) має право прийняти 

рішення про вжиття заходів реагування щодо тимчасового 

повного або часткового припинення виробництва 

(виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, 

експлуатації будинків, будівель, споруд та їх частин, машин 

та механізмів, надання послуг суб’єктом господарювання в 

межах, що є необхідними та достатніми для усунення 

загрози. 

Рішення органу державного нагляду (контролю) про 

вжиття заходів реагування щодо тимчасового повного або 

часткового припинення виробництва (виготовлення) або 

реалізації продукції, виконання робіт, експлуатації 

будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та 

механізмів, надання послуг суб’єктом господарювання 

вручається із зазначенням часу та дати вручення суб’єкту 

господарювання під особистий підпис керівника або 

уповноваженої ним особи. Таке рішення набирає чинності з 

моменту його вручення суб’єкту господарювання та діє 

протягом визначеного таким рішенням строку, але не більше 

7 календарних днів. 

Таке рішення приймається органом державного 

нагляду (контролю) не більше, ніж на один строк, 

визначений у абзаці другому частини першої цієї статті. 

2. Рішення органу державного нагляду (контролю) про 

тимчасове повне або часткове  припинення виробництва 

(виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, 

експлуатацію будинків, будівель, споруд та їх частин, 

машин та механізмів, надання послуг суб’єктом 

господарювання - обов’язковий для виконання розпорядчий 

документ, який видається та підписується керівником 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у відповідній сфері державного нагляду 

(контролю) (головою державного колегіального органу), або 

його заступником (членом державного колегіального 

органу). 

Таке рішення повинно містити відомості: 

дату складення; 

сферу державного нагляду (контролю); 

об’єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка, 

територія тощо) у межах якого провадиться господарська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частину другу викласти у такій редакції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єктом 

господарювання можуть бути зупинені виключно за 

рішенням суду. 

 

 

 

 

 

 

2. Відновлення виробництва (виготовлення) або 

реалізації продукції, виконання робіт, експлуатації 

будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та 

механізмів, надання послуг суб'єктами господарювання 

після призупинення можливе з моменту отримання 

органом державного нагляду (контролю), який ініціював 

призупинення, повідомлення суб'єкта господарювання 

про усунення ним усіх встановлених судом порушень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



діяльність суб’єктом господарювання та щодо якого 

прийнято рішення про тимчасове припинення; 

підставу тимчасового припинення; 

посилання на акт, у якому були зазначені виявлені під 

час заходу державного нагляду (контролю) порушення, що 

призвели до тимчасового припинення; 

найменування та адреса місцезнаходження суб’єкта 

господарювання щодо діяльності якого прийнято рішення 

про тимчасове припинення. 

3. Орган державного нагляду (контролю) звертається в 

порядку, встановленому Кодексом адміністративного 

судочинства України, до суду з позовом про зобов’язання 

суб’єкта господарювання припинити виробництво 

(виготовлення) або реалізацію продукції, виконання робіт, 

експлуатацію будинків, будівель, споруд та їх частин, 

машин та механізмів, надання послуг, якщо: 

порушення вимог законодавства, які створюють 

загрозу для життя та/або здоров’я людини, навколишнього 

природного середовища, суб’єктом господарювання не 

усунуті суб’єктом господарювання протягом 7 календарних 

днів; 

для усунення суб’єктом господарювання порушень 

вимог законодавства, які створюють загрозу для життя 

та/або здоров’я людини, навколишнього природного 

середовища, необхідно вжити заходів реагування щодо 

припинення виробництва (виготовлення) або реалізації 

продукції, виконання робіт, експлуатації будинків, 

будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, 

надання послуг суб’єкта господарювання на строк, що 

перевищує 7 календарних днів. 

4. Виробництво (виготовлення) або реалізація 

продукції, виконання робіт, експлуатацію будинків, 

будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, 

надання послуг відновлюється якщо: 

орган державного нагляду (контролю), який вжив 

заходів реагування щодо тимчасового повного або 

часткового припинення виробництва (виготовлення) 

або реалізації продукції, виконання робіт, експлуатацію 

будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та 

механізмів, надання послуг прийняв рішення про його 

відновлення до завершення строку, визначеного абзацом 

другим частини першої цієї статті, після отримання ним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виключити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



повідомлення від суб’єкта господарювання про усунення 

усіх порушень та перевірки фактів усунення порушень, 

які стали підставою для такого припинення в день 

повідомлення або на наступний. Орган державного 

нагляду (контролю) зобов’язаний здійснити перевірку 

факту усунення порушень, які стали підставою для 

припинення в день повідомлення або в день наступний 

за днем повідомлення; 

відсутня постанова суду, що набрала законної сили, 

про зобов’язання суб’єкта господарювання припинити 

виробництво (виготовлення) або реалізацію продукції, 

виконання робіт, експлуатацію будинків, будівель, 

споруд та їх частин, машин та механізмів, надання 

послуг та закінчився строк тимчасового припинення, 

рішення про яке прийняв орган державного нагляду 

(контролю); 

суд скасував рішення органу державного нагляду 

(контролю) про тимчасове припинення виробництва 

(виготовлення) або реалізації продукції, виконання 

робіт, експлуатацію будинків, будівель, споруд та їх 

частин, машин та механізмів, надання послуг; 

судом прийнято рішення про відновлення 

виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, 

виконання робіт, експлуатації будинків, будівель, споруд 

та їх частин, машин та механізмів, надання послуг 

суб’єкта господарювання. 

5. Рішення про відновлення виробництва 

(виготовлення) або реалізації продукції, виконання 

робіт, експлуатації будинків, будівель, споруд та їх 

частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єкта 

господарювання видається у формі розпорядчого 

документу органом державного нагляду (контролю), 

який вжив заходів реагування щодо тимчасового 

припинення на наступний день після перевірки факту 

усунення порушень, які стали підставою для такого 

припинення. Таке рішення підписується керівником 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у відповідній сфері державного 

нагляду (контролю) (головою державного колегіального 

органу), або його заступником (членом державного 

колегіального органу) та надається суб’єкту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



господарювання не пізніше наступного дня з дня його 

підписання.  

6. Не допускається припинення виробництва 

(виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, 

експлуатація будинків, будівель, споруд та їх частин, машин 

та механізмів, надання послуг суб’єкта господарювання, які 

не створюють загрозу для життя та/або здоров’я людини, 

навколишнього природного середовища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Не допускається припинення виробництва 

(виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, 

експлуатація будинків, будівель, споруд та їх частин, машин 

та механізмів, надання послуг суб’єкта господарювання, які 

не створюють загрозу для життя та/або здоров’я людини, 

навколишнього природного середовища. 

 


