
ЗВІТ 
про роботу відділу контролю в насінництві та розсадництві 
Управління фітосанітарної безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби в Черкаській області за 2017 року. 

 
Задля результативного здійснення функцій державного нагляду 

(контролю) при здійсненні спеціалістами відділу контролю в насінництві та 
розсадництві повноважень у межах компетенції, а саме здійснення 
контролюючих функцій у частині дотримання  чинного законодавства у галузі 
насінництва та розсадництва проводиться лінія відкритої політики та 
партнерства із суб’єктами насінництва та розсадництва  Черкащини. 

З метою запобігання порушень чинного законодавства, оперативного 
вирішення питань, які стосуються діяльності Відділу, надання 
консультативної допомоги суб’єктам насінництва та розсадництва області, 
останнім надано контактні дані  відповідальних працівників Відділу для  
оперативного вирішення питань та налагодження постійного зв’язку з 
спеціалістами Відділу, оскільки спеціалісти  Відділу є не в усіх районах 
області. 

За 2017 рік основним завданням Відділу контролю в насінництві та 
розсадництві Управління фітосанітарної безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби в Черкаській області було напрацювання 
законодавчої бази, що регламентує відносини в галузі насінництва та 
розсадництва, формування бази підконтрольних суб’єктів господарювання та 
проведення роз’яснювальної роботи суб’єктам господарювання щодо змін в 
законодавстві яке регулює діяльність даної галузі, надання пропозицій щодо 
включення підконтрольних суб’єктів господарювання до плану комплексних 
перевірок на 2018 рік. 

Щодо кадрового забезпечення то відповідно до штатного розпису на 
2017 рік у Відділі працює 10 спеціалістів, в тому числі 6 державних 
службовців. 

З метою формування бази щодо виробничих потужностей 
підконтрольних суб’єктів господарювання протягом 2017 року здійснювався 
моніторинг обсягів виробництва насіннєвими заводами, які розташовані на 
території Черкаської області. За даними моніторингу в області працює п’ять 
насіннєвих заводів та ліній.  

Проводився моніторинг реалізації насіння та садивного матеріалу 
суб’єктами насінництва та розсадництва, що занесені до Державного реєстру 
виробників насіння і садивного матеріалу та торгівельних точок насінням 
овочевих та баштанних культур. Поряд з цим з метою попередження обігу 
неякісного насіння та порушень законодавства України у сфері насінництва, 
спеціалісти Відділу контролю в насінництві та розсадництві розробили 
«Пам’ятку реалізаторам насіння та садивного матеріалу». Під час проведення 
моніторингу торгівельних точок насінням овочевих та баштанних культур 
спеціалістами надавалася Пам’ятка і проводилася роз’яснювальна робота 
щодо запобігання порушень законодавства України у сфері насінництва та 
недопущення в обіг неякісного насіння.  



Також протягом 2017 року проводилася роз’яснювальна робота з 
населенням області щодо купівлі якісного насіння. Спеціалістами Відділу 
підготовлені та видані 21 стаття в місцевих СМІ та на сайті Головного 
управління Держпродспоживслужби в Черкаській області з цього питання. 

Проводилася роз’яснювальна робота щодо внесення до Державного 
реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2017 рік. Більш ніж 50 
суб’єктам господарювання надано допомогу з питань  оформлення 
документів щодо включення їх до Державного реєстру, а також щодо порядку 
внесення змін до відомостей, які містить такий Реєстр. Додатково ці 
роз’яснення були неодноразово висвітлені на сайті Головного управління 
Держпродспоживслужби в Черкаській області. 

На виконання статті 20 Закону України «Про насіння і садивний 
матеріал» та Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі 
дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення та вивезення з України 
зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру 
сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або Переліку сортів 
рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для 
селекційних, дослідних робіт і експонування, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 року №691 протягом червня 
2017 року проведена робота щодо уточнення розташування посівів для 
селекційних, дослідних робіт і експонування. Обстежено 10 суб’єктів 
господарювання на території яких розташовані ці посіви, 1 підприємство не 
допустило спеціалістів управління до проведення обстеження, про що було 
повідомлено Державну службу України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів для відповідного реагування.  

На прохання органів місцевого самоврядування, керівників і 
спеціалістів   насіннєвих підприємств  спеціалістами Управління  було 
підготовлено та розіслано перелік нормативно-правових і законодавчих 
документів, що регламентують відносини у галузі насінництва та 
розсадництва на даний час. 

Протягом року Відділом проведено чотири семінар-наради на яких 
обговорювали основні проблеми в роботі насіннєвого контролю, зміни в 
законодавстві, що регулює відносини в насінництві та розсадництві. 

Спеціалістами Відділу виконувалась інша робота згідно доручень 
керівництва Держпродспоживлсжби у Черкаській області. 


