
  

Звіт 

Управління захисту споживачів  

за 9 місяців 2019 року 

 

Державний контроль у сфері захисту споживачів та контролю 

за рекламою 
 

За звітний період перевірено 95 суб′єктів господарювання з питань 

дотримання діючого законодавства про захист прав споживачів, в тому числі 

згідно із плановими заходами контролю - 15, згідно із позаплановими  - 80.  

 У 29 випадках із 95 перевірених суб′єктів господарювання виявлені 

порушення законодавства про захист прав споживачів, що складає 30,5%. 

Відповідно до ч.7 та ч.8 ст.7 Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» за результатами проведення 

перевірок складались Акти, а у разі виявлення порушень суб’єктам 

господарювання видавались обов’язкові до виконання Приписи. Всього видано 27 

Приписів про припинення порушень прав споживачів.  

За результатами перевірок за не виконання Приписів щодо усунення 

порушень, виявлених під час здійснення планових та позапланових заходів, та за 

реалізацію продукції, маркування якої не містить необхідної, доступної та 

своєчасної інформації, до 9 суб’єктів господарювання застосовані штрафні 

санкції,  визначені ч.1 п. 9 ст.23, та п.7 ч.1 ст.23 Закону України «Про захист прав 

споживачів» № 1023-12 від 12.05.1991 р.  

Застосовані штрафні санкції в розмірі 6 тисяч 763 грн. 

За звітний період одержано до розгляду 185 заяв, скарг, із них надійшло 

письмово - 69, на особистому прийомі - 50, з урядової «гарячої лінії» та «гарячої 

лінії» ОДА – 61, надійшло повторно - 5. В телефонному режимі та на прийомі 

спеціалістами Управління захисту споживачів надано 655 споживачам 

консультації щодо їх прав згідно з  чинним законодавством про захист прав 

споживачів. Проведено 20 публікацій та теле і радіотрансляцій.  За результатами 

розгляду звернень споживачам повернуто коштів  в сумі  42,896 тис. грн. 

З метою упередження порушень прав споживачів, фахівцями Управління  

постійно проводиться роз’яснювальна робота у засобах масової інформації. 

Щоденно при зверненнях споживачів особисто та в телефонному режимі 

надаються  роз’яснення щодо їх прав, визначених діючим законодавством про 

захист прав споживачів, допомога у складанні письмових претензій, заяв до 

суб’єктів господарювання.  

Працівниками управлінням захисту споживачів досліджено 82 об’єкта 

рекламоносіїв: 

- у сфері зовнішньої реклами – 54 од; 

- у сфері внутрішньої реклами – 14 од; 

- на телебаченні та радіо – 3 од; 

- в друкованих ЗМІ – 9 од; 

- на транспорті – 2 од.  



За результатами розгляду матеріалів, проведення засідань по справі 

виявлено  13 порушень у сфері реклами, накладені штрафні санкції на суму 33,25 

тис грн., на розгляді в суді знаходяться 2 справи. 

Переважну частку порушень законодавства у сфері реклами становить 

розміщення зовнішньої реклами із зображенням зброї, розповсюдження реклами з 

еротичним змістом; недобросовісна реклама, що вводить в оману споживачів та 

порушує вимоги добросовісної конкуренції серед підприємців; реклама 

тютюнових виробів, ін. 

Упродовж звітного періоду надійшло 2 звернення про ознаки порушення 

законодавства у сфері реклами, у т. ч. 1 звернення від споживачів реклами та 1 – 

від органів державної влади та місцевого самоврядування.  

 

Ринковий нагляд 

Відділом ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту 

споживачів протягом звітного періоду відповідно до секторального плану 

державного ринкового нагляду на 2019 рік та затверджених Планів перевірок з 

ринкового нагляду здійснено 36 планових виїзних перевірок характеристик 

продукції. Також  проведено 10 позапланових перевірок за ланцюгом 

постачання, відповідно до інформаційної системи державного ринкового нагляду. 

Під час перевірок зверталась увага: 

- на наявність та належне застосування знаку відповідності технічним 

регламентам; 

- відповідність маркування товарів вимогам нормативно-правових актів та  

нормативних документів, а саме: наявність інформації  про найменування, адресу 

виробника або уповноваженої особи згідно з вимогами закону щодо порядку 

застосування мов, застережливої інформації щодо застосування продукції,  

  - наявність технічної документації та декларацій про відповідність, що 

підтверджують виконання вимог щодо безпечності товарів, установлених в 

Технічних регламентах. 

 Застосовані  штрафні санкції  в сумі 226,100 тис. грн., з них стягнуті-

221,00 тис. грн. Притягнуто до адміністративної відповідальності 3 особи, 

стягнуто - 0,51 тис. грн. 

Протягом звітного періоду під час проведення планових заходів з метою 

здійснення контролю за відповідністю продукції загальнообов'язковим вимогам 

безпеки працівниками відділу ринкового та метрологічного нагляду було 

відібрано 17 зразків для проведення їх випробування (іграшки дитячі – 10 зразків, 

прилади електропобутові – 7 зразків). По 15 з них за результатами експертиз 

встановлено неналежність, що складає 88,2% від відібраної продукції. 

За результатами експертизи (випробування) зразків продукції встановлено, 

що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим 

вимогам, відповідний суб'єкт господарювання відшкодовує вартість відібраних 

зразків та проведення їх експертизи (випробування) в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

По лабораторним послугам укладені наступні договори: 



- з ДП «Київоблстандартметрологія» послуги з дослідження нехарчової 

продукції «Іграшки» на суму 15,500 тис. грн. Використано- 15,500 тис. 

грн. 

- з ПАТ « Вінницький завод «МАЯК» послуги з дослідження нехарчової 

продукції «Електропобутове, світлотехнічне та аналогічне обладнання» 

на суму 189,0 тис. грн. Використано- 70,560 тис. грн.    

 

 Також постійно проводиться дослідження стану споживчого ринку та 

встановлення місця розповсюдження продукції, що зазначена в Секторальному 

плані та дає підстави вважати її небезпечною та/або такою, яка не відповідає 

встановленим вимогам. 

Метрологічний нагляд 
 

Відділом ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту 

споживачів протягом звітного періоду відповідно до плану здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів на 2019 рік, затвердженого наказом 

Держпродспоживслужби від 26.11.2018 № 964, заплановано здійснити 16 

планових виїзних перевірок. Проведено 14 планових перевірок з метрологічного 

нагляду щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у 

сфері законодавчо регульованої метрології, по 2  підготовлені службові записки  

щодо знаходження суб’єкта господарювання поза межами Черкаської області, що 

унеможливлювало проведення перевірок. Порушення метрологічних вимог 

встановлено у 3 суб’єктів господарювання, що складає 21.43 %. 

За звітний період позапланові перевірки не проводились. 

При проведенні перевірок обревізовано 191243 одиниці засобів 

вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), з яких 189128 од. (99,94%) визнано 

непридатними до застосування. 

Працівниками Управління захисту споживачів з метою підвищення рівня  

просвіти та поінформованості громадян щодо їх споживчих прав та механізмів 

їхнього захисту  надаються консультації та роз’яснення щодо прав споживачів, 

розміщуються матеріали на сайті Головного управління, надається  допомога в 

складанні листів-претензій до суб’єктів господарювання, поновлення їх 

споживацьких прав, виявлення умов договорів між громадянами та виконавцями 

робіт (послуг), що обмежують права споживача та інше. Також проводиться 

робота, спрямована на запобігання реалізації продукції з відхиленнями від 

обов’язкових вимог чинного законодавства та нормативних документів у сфері 

державного ринкового нагляду.  

 На виконання Концепції державної політики у сфері захисту прав 

споживачів та в межах виконання Програми реалізації Стратегії розвитку малого 

та середнього підприємництва Черкаської області на 2018 – 2020 роки, 

Управлінням захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській 

області проводилися навчальні та роз'яснювальні семінари у м. Золотоноша,         



м. Тальне, м. Сміла, м. Корсунь – Шевченківський  та планується проведення у        

м. Чигирин, м. Чорнобай, м. Шпола. 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ  

Так, відповідно до статті 188-37 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення невиконання законних вимог посадових осіб органів ринкового 

нагляду та їх територіальних органів щодо проведення перевірки, ненадання їм 

передбаченої законодавством інформації чи надання недостовірної інформації, 

створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків тягне за 

собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, а це від 170 до 340 грн. 

          Щодо проблемних питань, які виникають при здійсненні заходів 

державного нагляду у сфері захисту прав споживачів , вважаємо за доцільне: 

збільшити розмір суми  штрафної санкції, визначений ч.1 п.8 ст.23 Закону   

у розмірі від одного до десяти відсотків вартості реалізованої продукції за 

попередній календарний місяць, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, а для суб’єктів господарської діяльності, які не ведуть 

обов’язків облік доходів і витрат у розмірі десяти НМДГ за створення перешкод 

службовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про 

захист прав споживачів у проведенні перевірки якості продукції, а також правил 

торговельного та інших видів обслуговування;  

передбачити  в п. 11ст.23 відповідальність за повне невиконання умов 

договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги; 

для визначення  розрахунку суми адміністративно-господарської санкції за 

порушення законодавства про захист прав споживачів суб’єктами 

господарювання, які ведуть обов’язковий облік доходів і витрат, внести 

доповнення до  п.5 ч.1 ст.26 Закону щодо одержання від суб’єктів 

господарювання, що перевіряються копій необхідних документів про кількість та 

вартість одержаної для реалізації продукції,  яка реалізовувалась на час 

здійснення заходу з порушенням вимог нормативно- правових актів.  

Відсутність державної Комісії чи органу, що мали б  право здійснювати 

незалежну експертизу реклами та нормативно-правових актів з питань реклами 

щодо відповідності вимогам законодавства України. Висновки експертизи 

реклами виконуються громадськими організаціями і об’єднаннями у галузі 

реклами, носять рекомендований характер і не завжди беруться до уваги судами.  

В законодавстві про рекламу відсутня процедура співпраці з органами 

місцевого самоврядування з питань контролю за рекламою, а саме органи 



місцевого самоврядування не надають до ГУ ДПСС інформацію виявлену ними, 

яка є достатньою для провадження у справі про порушення законодавства про 

рекламу.  

 

 

   

 


