


№ 

п/п 

Найменування заходів Дата і місце 

проведення 

Відповідальний за 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

 

1 

Прийом, аналіз і складання місячного, квартального і піврічного 

звітів з питань ветеринарної медицини та безпечності харчових 

продуктів, у сфері державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства, сферах карантину та захисту рослин, 

насінництва, у сфері здійснення державного нагляду (контролю) 

за дотриманням законодавства про захист споживачів та інших 

 

 

  

 

 

 

- 

 

 

 

 

А) за вересень 2020 року  

 

Провести нараду з керівниками та спеціалістами територіальних 

органів Держпродспоживслужби (ДПСС) за підсумками роботи за 

вересень місяць та ІІІ квартал 2020 року  та обговорення 

актуальних питань з роботи служби.  Прийом та аналіз звітів. 

 

 

жовтень 2020 

Головне 

управління 

Керівники 

управлінь та 

підрозділів 

Головного 

управління (ГУ) 

ДПСС в Запорізькій 

області 

 

 

 

- 

 

 

Б) за жовтень 2020 року  

Провести нараду з керівниками та спеціалістами територіальних 

органів Держпродспоживслужби (ДПСС) за підсумками роботи за 

жовтень місяць та обговорення актуальних питань з роботи 

служби. Прийом та аналіз звітів. 

 

листопад 2020 

Головне 

управління 

Керівники 

управлінь та 

підрозділів ГУ 

ДПСС в Запорізькій 

області 

 

  

- 

 

В) за листопад 2020 року 

Провести нараду зі спеціалістами територіальних органів ДПСС за 

підсумками роботи за листопад місяць та обговорення актуальних 

питань з роботи служби. Прийом та аналіз звітів. 

 

Грудень 2020 

Головне 

управління 

Керівники 

управлінь та 

підрозділів ГУ  

ДПСС в Запорізькій 

області 
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2. Провести засідання колегії за підсумками роботи служби  за ІІІ 

квартал 2020 року  

 

Протягом 

кварталу 

Шершнєв В.П. 

Керівники 

управлінь та 

підрозділів  

 

 

3. 

Провести засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

обласній державній адміністрації з питань профілактики 

інфекційних захворювань на території області 

Протягом 

кварталу 

Шершнєв В.П. 

Дегтяренко С.С.  

 

 

4. 

Забезпечити організацію проведення заходів щодо профілактики 

респіраторної хвороби COVID – 19 спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 структурними підрозділами Головного управління та 

державними установами, що належать до сфери його  управління 

відповідно до рішень КМУ і комісій ТЕБ та НС. 

Протягом 

кварталу 

Сівова О.В. 

Дегтяренко С.С. 

Д’яков В.Д. 

Власова С.М. 

 

 

5. 

 

Провести перевірку Запорізької районної державної лікарні 

ветеринарної медицини щодо здійснення її спеціалістами 

повноважень державного ветеринарного інспектора офіційними 

ветеринарними лікарями та уповноваженими ветеринарами у 

межах передбачених Законом України «Про державний контроль 

за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 

побічні продукти тваринного походження, здоров'я та 

благополуччя тварин» 

 

Протягом 

кварталу 

 

Д’яков В.Д. 

 

6. Провести в державних установах ДПСС міст Запоріжжя та 

Бердянська  аналіз справ, які складаються під час надання 

адміністративних послуг а також виконання нормативно – 

правових актів які регулюють надання адміністративних послуг і 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності 

 

 

 

Протягом 

кварталу 

 

Д’яков В.Д. 
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7. Провести перевірки установ, що входять до сфери управління 

Держпродспоживслужби на предмет виконання вимог Порядку 

видачі ветеринарних документів (затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України  від 21 листопада 2013 р. № 857) та  

Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних 

документів та вимог до їх обліку (затверджені наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства України 

01.08.2014 № 288, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 3 

жовтня 2014 р. за № 1202/25979) 

 

Протягом 

кварталу 

Д’яков В.Д., 

Керівники 

управлінь ДПСС 

районів, міст 

 

8. Провести перевірку Вільнянської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини щодо виконання покладених на неї 

основних завдань, передбачених в Положенні про районну, міську 

державні лікарні ветеринарної медицини (затверджено наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства України 

13.03.2017р. № 127, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

07.04.2017р. за № 469/30337) 

 

Протягом 

кварталу 

Д’яков В.Д. 

 

 

 

9. 

Підготовка матеріалів на засідання колегій за підсумками роботи 

структурних підрозділів Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій області за ІІІ квартал  про 

стан додержання вимог санітарного законодавства, в тому числі 

факторів середовища життєдіяльності людини 

ІV квартал 

2020 року 

Власова С.М.  

 

10. 

Підготовка звіту про проведення планових та позапланових 

перевірок суб’єктів господарювання та результати здійснення 

заходів державного нагляду (контролю), про аналіз розгляду 

звернень (скарг) громадян та інформацію про загальні показники 

контрольно-наглядової діяльності у сфері санітарного 

законодавства 

ІV квартал 

2020 року 

 

Власова С.М.   
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11. 

 

Здійснювати постійний контроль за розпорядженням Запорізької 

облдержадміністрації від 25.11.2019 № 566 «Про затвердження 

плану заходів щодо забезпечення повноцінного, безпечного та 

якісного харчування дітей у закладах освіти Запорізької області на 

2019-2021 роки» 

ІV квартал 

2020 року 

Власова С.М.  

12. Надання практичної допомоги та перевірка якості оформлення 

документів структурними підрозділами Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій області щодо здійснення 

ними санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на 

виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і 

поширення інфекційних хвороб серед населення, у тому числі 

через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових 

отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь). 

ІV квартал 

2020 року 

Власова С.М.  

 

13. 

Забезпечити проведення санітарно - освітньої роботи та 

висвітлення на офіційному сайті Головного управління 

повідомлень, актуальних матеріалів щодо проведення санітарно-

епідеміологічних розслідувань та профілактики населення щодо 

групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових 

неінфекційних захворюваннях (отруєннях) 

ІV квартал 

2020 року 

Власова С.М.  

14. Посилити державний нагляд (контроль) за дотриманням 

санітарного законодавства, у тому числі постанов головного 

державного санітарного лікаря України щодо організації 

протиепідемічних заходів на об’єктах нагляду.  

На період дії 

карантину 

Власова С.М.  

 

15. 

Провести нараду з фахівцями управління фітосанітарної безпеки 

Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області за ІІІ квартал 2020 року 

 

Протягом 

кварталу 

Сівова О.В. 

Шиб В.Р. 
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16. 

Прийом, аналіз і перевірка виконання складання звітів з 

виробничої діяльності за ІІІ квартал 2020 року у Пологівському 

районі 

 

Протягом 

кварталу 

Шиб В.Р. 

 

 

 

17. 

 

Надання консультації суб’єктам господарювання щодо 

державного ринкового нагляду, з питань захисту прав споживачів 

і реклами у цій сфері, антитютюнового законодавства, 

метрологічного нагляду 

Протягом  

кварталу 

 

Вагіс Т.В.  

 

18. 

Прийом фінансової та бухгалтерської звітності від 

підпорядкованих державних  установ ветеринарної медицини. 

Проведення консолідації звітності в програмному комплексі «Є-

Звітність» та  подання зведеної  звітності  за ІІІ квартал 2020 року 

до Держпродспоживслужби 

 

 

Протягом 

кварталу 

Сівова О.В. 

Анохіна Г.Д. 

 

 

19. 

Аналіз фінансової діяльності підпорядкованих державних  установ 

ветеринарної медицини за ІІІ квартал 2020 року, аналіз 

надходжень спеціального фонду в розрізі структурних підрозділів 

та видів надходжень. 

 

Протягом 

кварталу 

Сівова О.В. 

Анохіна Г.Д. 

 

 

20. 

Аудит відповідності  та фінансовий аудит Гуляйпільської 

районної державної лікарні ветеринарної медицини щодо 

дотримання актів законодавства, стан збереження активів та 

управління державним майном, надання платних послуг, 

достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності 

ведення бухгалтерського обліку 

Протягом 

кварталу 

Бондар О.М.  

21. Проведення оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців за 2020 рік; 

 

Протягом 

кварталу 

Русакова О.В.  
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22. Розроблення та затвердження графіку відпусток працівників 

Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області на 2021 рік.  

Протягом 

кварталу 

Русакова О.В.  

 

23. 

Підготовка планів підвищення кваліфікації працівників Головного 

управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області та 

державних установ, які належать до сфери управління 

Держпродспоживслужби на території Запорізької області на 

2021 рік; 

 

 

Протягом 

кварталу 

 

Русакова О.В. 

 

 

24. 

 Визначення завдань і ключових показників результативності, 

ефективності та якості службової діяльності державних 

службовців Головного управління Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області на 2021 рік; 

 

Протягом 

кварталу 

Русакова О.В.  

 

25. 

Проведення постійного моніторингу застосування державних 

регульованих цін на лікарські засоби, які беруть участь в Урядовій 

програмі «Доступні ліки», та які внесено до реєстру лікарських 

засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується 

наказом МОЗ України на період його дії. 

Протягом  

кварталу 

 

Чорна С.Е. 

 

 

26. Розгляд заяв (клопотань), пропозицій (зауважень) та скарг 

фізичних і юридичних осіб з питань державної дисципліни цін. 

 

Протягом  

кварталу 

Чорна С.Е. 

 

 

 

27. 

Забезпечення кваліфікованого, об'єктивного і своєчасного 

розгляду звернень громадян, що надійшли на адресу Головного 

управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області та 

одержані під час особистого прийому громадян, відповідно до 

положень статті 19 Закону України «Про звернення громадян» 

Протягом 

кварталу 

Кравець О.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів 
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28. 

Здійснення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту 

Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області 

Протягом 

кварталу 

 

Кравець О.М. 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

 

29. 

Надання методичної допомоги з організації діловодства                                

у територіальних органах, державних установах та підприємствах, 

що належать до сфери управління Держпродспоживслужби 

 

Протягом 

кварталу 

 

Плєннік  І.В.  

 


