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 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів 

___________________ ВолодимирЛАПА 

 

“_____” _________________ 2019  року 

 

 

План роботи  

Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів  

та захисту споживачів в Запорізькій області  

на 2019 рік 

 

№ 

з/п 

Найменування завдання (заходу) Термін 

виконання  

Відповідальні за виконання 

1. Організаційні заходи 

1.1 Організація та проведення засідання 

колегії за підсумками роботи служби  за 

2018 рік, І, ІІ та ІІІ квартали 2019 року 

 

І – ІV квартали 

2019 року 

Сівова О.В. 

Дегтяренко С.С. 

 

1.2 Організація та проведення семінару 

«Особливості планування та порядок 

проведення заходів державного нагляду в 

сфері безпечності та окремих показників 

якості харчових продуктів і ветеринарної 

медицини в 2019 році» 

 

І квартал 2019 року Сівова О.В. 

Дегтяренко С.С. 

Д’яков В.Д. 
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1.3 Організація та проведення семінару за 

темою: «Організація та проведення 

лабораторних досліджень в сфері 

безпечності харчових продуктів та 

санітарного законодавства» 

І квартал 2019 року Дегтяренко С.С. 

Власова С.М.  

Д’яков В.Д. 

1.4 Організація та проведення семінару - 

наради «Організація оздоровлення та 

відпочинку дітей та дорослих в літній 

період 2019 р.» 

ІІ квартал 2019 

року 

Власова С.М. 

1.5 Організація та проведення семінару – 

навчання  щодо  впровадження «Єдиного 

державного реєстру ветеринарних 

документів»  

ІІ квартал 2019 

року 

Дегтяренко С.С.  

Д’яков В.Д. 

 

1.6 Організація та проведення семінару – 

тренінгу  щодо профілактики та боротьби 

з нодулярним дерматитом, іншими 

інфекційними хворобами та підвищення 

ефективності протиепізоотичних заходів 

ІІ квартал 2019 

року 

Дегтяренко С.С. 

Д’яков В.Д. 

 

1.7 Проведення організаційних заходів щодо 

забезпечення участі господарств та 

переробних підприємств області у виставці 

“АГРО – 2019” 

ІІ квартал 2019 

року 

Дегтяренко С.С.  

Д’яков В.Д. 

 

1.8 Організація та проведення семінарів – 

навчань  щодо  ведення єдиних справ,  

актульних питань реалізації політики у 

сферах безпечності харчових продуктів, 

санітарного та фітосанітарного 

законодавства, насінництва та 

розсадництва, захисту прав споживачів та 

інших сферах. 

Протягом року Сівова О.В. 

Дегтяренко С.С. 

Д’яков В.Д. 

Власова С.М. 

Шиб В.Р. 

Вагіс Т.В. 
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1.9 Організація проведення навчальних 

семінарів, тестування фахівців 

територіальних органів 

Держпродспоживслужби та державних 

установ ветеринарної медицини з питань 

проведення заходів державного контролю 

Протягом року Сівова О.В. 

Дегтяренко С.С. 

Д’яков В.Д. 

 

1.19 Проведення організаційних заходів щодо 

забезпечення діяльності засідань Державної 

надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

обласній державній адміністрації 

Протягом року Дегтяренко С.С.  

Д’яков В.Д. 

 

1.20 Проведення планових внутрішніх аудитів 

відповідно до операційного плану діяльності 

з внутрішнього аудиту на 2019 рік 

Протягом року Дзигало А.В. 

Бондар О.М. 

1.21 Організація та проведення семінару – 

тренінгу щодо профілактики та боротьби 

з африканською чумою свиней, іншими 

інфекційними хворобами та підвищення 

ефективності протиепізоотичних заходів 

ІІ – ІV квартал 2019 

року 

Дегтяренко С.С.  

Д’яков В.Д. 

 

1.22 Організація та проведення семінарів – 

навчань  з питань аналізу фінансової 

діяльності підпорядкованих державних  

установ, ведення бухгалтерського обліку 

та складання звітності за результатами 

аналізу поведених камеральних перевірок. 

ІІ - ІV квартал 2019 

року 

Сівова О.В. 

Ляшенко Л.А. 

1.22 Організація та проведення семінару – 

тренінгу щодо профілактики та боротьби 

з дирофіляріозом та іншими 

зооантропонозними захворюваннями 

ІІІ – ІV квартал 

2019 року 

Дегтяренко С.С. 

Д’яков В.Д. 

 

1.23 Організація та проведення семінару 

«Особливості планування та порядок 

ІІІ – ІV квартал 

2019 року 

Сівова О.В. 

Дегтяренко С.С. 
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проведення заходів державного контролю 

і нагляду в 2020 році» 

1.24 Організація та проведення семінару – 

тренінгу  щодо профілактики та боротьби 

зі сказом та актуальних питань  

проведення кампанії з пероральної 

імунізації м’ясоїдних проти сказу в 

Запорізькій області. 

ІV квартал 2019 

року 

Дегтяренко С.С. 

Д’яков В.Д. 

 

2. Заходи з реалізації державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих 

показників якості харчових продуктів, ідентифікації та реєстрації  тварин 

2.1 Участь у комплексних перевірках 

територіальних органів 

Держпродспоживслужби та їх структурних 

підрозділів 

Протягом року  

 

Д’яков В.Д. 

2.2 Перевірка стану здійснення територіальними 

органами державного контролю у сфері 

безпечності та окремих показників якості 

харчових продуктів та ветеринарної 

медицини, ідентифікації та реєстрації тварин 

Протягом року Д’яков В.Д. 

 

2.3 Перевірка та надання практичної 

допомоги з виконання  Інструкцій 

профілактики і боротьби з африканською 

чумою свиней, про заходи щодо боротьби 

зі сказом тварин, а також інших 

захворювань у територіальних органах 

Держпродспоживслужби та їх структурних 

підрозділів 

Протягом року Д’яков В.Д. 

 

2.4 Здійснення аналітичної та організаційної 

роботи щодо звітної інформації, реалізації 

прийнятих нормативно-правових актів, 

Протягом року Д’яков В.Д. 
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державних програм, що стосуються 

компетентності відповідного структурного 

підрозділу. 

2.5 Здійснення аналізу звітів про заразні хвороби 

тварин (форма № 1-Вет) 
Протягом року Дегтяренко С.С. Д’яков В.Д. 

 

2.6 Здійснення аналізу звітів про виконання 

планів протиепізоотичних заходів (форма 

№ 1А-Вет) 

Протягом року Дегтяренко С.С. Д’яков В.Д. 

2.7 Підготовка матеріалів, тестових питань для 

проведення навчальних семінарів, тестувань 

фахівців територіальних органів 

Держпродспоживслужби та державних 

установ ветеринарної медицини з питань 

здійснення заходів державного контролю в 

сфері безпечності та окремих показників 

якості харчових продуктів та ветеринарної 

медицини 

Протягом року Д’яков В.Д. 

 

2.8 Здійснення аналізу звітів щодо виконання 

Плану державного моніторингу залишкової 

кількості ветеринарних препаратів та інших 

забруднюючих речовин у необроблених 

харчових продуктах тваринного походження 

Протягом року Дегтяренко С.С. Д’яков В.Д. 

 

2.9 Прийняття та формування плану 

протиепізоотичних заходів                    з 

профілактики основних інфекційних і 

паразитарних хвороб тварин в Україні на 

2020 рік 

Протягом року Дегтяренко С.С. Д’яков В.Д. 

 

3. Заходи з реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 

3.1 Організація підготовки звіту щодо діяльності 

територіальних органів 

Держпродспоживслужби про стан 

ІІ квартал Власова С.М. 
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додержання вимог законодавства, в тому 

числі факторів середовища життєдіяльності 

людини, що можуть мати шкідливий вплив на 

здоров’я людини, проведення оцінки ризику 

та встановлення ступеня створюваного ними 

ризику 

3.2 Організація підготовки звіту про 

проведення планових та позапланових 

перевірок суб’єктів господарювання та 

результати здійснення заходів державного 

нагляду (контролю), інформація про 

загальні показники контрольно-наглядової 

діяльності у сфері санітарного 

законодавства 

Щоквартально Власова С.М. 

3.3 Забезпечення взаємодії із представниками 

засобів масової інформації щодо висвітлення 

діяльності Держпродспоживслужби та 

актуальних питань забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення 

Протягом року Власова С.М. 

3.4 Здійснення державного санепіднагляду за 

станом пляжів і рекреаційних зон, 

відведених для купання та підготовки 

відповідних об’єктів до початку 

оздоровчого сезону. 

Узагальнення інформації щодо стану 

пляжів в приморських районах області та м. 

Запоріжжя 

Червень - вересень Власова С.М. 

3.5 Узагальнення інформації щодо закладів 

оздоровлення та відпочинку (незалежно від 

форм власності та підпорядкування), зокрема 

за створенням в них безпечних умов 

До 05.06.2019 

До 10.09.2019 

Власова С.М. 
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перебування, стан та хід підготовки до сезону 

оздоровлення та відпочинку дітей влітку 

Забезпечення підготовки інформаційно-

аналітичних матеріалів про підсумки 

оздоровлення та відпочинку дітей влітку 

3.6 Здійснення державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства в 

закладах освіти у ході підготовки до нового 

2019-2020 навчального року, звіт про стан та 

хід готовності навчальних закладів до нового 

навчального року 

ІІІ квартал 2019 

року 

Власова С.М. 

3.7 Надавати практичну та консультативну 

допомогу територіальним управлінням 

міст та районів Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області під час здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) в 

сфері санітарного законодавства 

Протягом року Власова С.М. 

4. Заходи з організації санітарно-епідеміологічних розслідувань 

4.1 Забезпечення інформування щодо реєстрації 

спалахів інфекційних захворювань, харчових  

отруєнь, тощо серед населення (позачергові 

та заключні повідомлення про групові 

захворювання та спалахи інфекційних 

хвороб, харчові отруєння (ботулізм). 

Протягом року Власова С.М. 

4.2 Узагальнення та аналіз інформації щодо 

здійснення санітарно-епідеміологічних 

розслідувань, спрямованих на виявлення 

причин та умов, що призводять до 

виникнення і поширення інфекційних хвороб 

Щоквартально Власова С.М 
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серед населення, у тому числі через харчові 

продукти, групових та індивідуальних 

харчових отруєнь, масових неінфекційних 

захворювань (отруєнь). 

4.3 Підготовка звіту про здійснення 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). 

Протягом року Власова С.М. 

4.4 Перевірка територіальних органів Головного 

управління 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). 

Протягом року Власова С.М. 

4.5 Висвітлення на офіційному сайті Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області повідомлень та 

матеріалів щодо проведення 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 

Протягом року Власова С.М. 



9 

 

індивідуальних харчових отруєнь, масових 

неінфекційних захворювань (отруєнь) 

5. Заходи з реалізації державної політики у сферах карантину та захисту росин, насінництва та розсадництва 

5.1 Здійснення державного контролю за 

виконанням фітосанітарних заходів, зокрема 

охорона території України від занесення 

регульованих шкідливих організмів, 

виявлення, локалізація і ліквідація 

регульованих шкідливих організмів 

Протягом року Шиб В.Р. 

5.2 Здійснення державного контролю за 

дотриманням карантинного режиму і 

проведенням фітосанітарних заходів з 

карантину рослин під час вирощування, 

заготівлі, вивезення, транспортування, 

зберігання, переробки, реалізації та 

використання об’єктів регулювання 

Протягом року Шиб В.Р. 

5.3 Інформування громадськості, міжнародних 

організацій, суб’єктів договорів, стороною 

яких є Україна, про виявлення, наявність, 

поширення, локалізацію і у разі потреби про 

ліквідацію регульованих шкідливих 

організмів 

Протягом року Шиб В.Р. 

5.4 Здійснення контролю діяльності державних 

установ– фітосанітарних лабораторій щодо 

фітосанітарної діагностики та проведення 

робіт з міжнародної акредитації 

Протягом року Шиб В.Р. 

5.5 Координація проведення фітосанітарної 

діагностики та нагляду за розвитком, 

поширенням і шкодочинністю шкідливих 

організмів 

Протягом року Шиб В.Р. 
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5.6 Координація з організації державного 

контролю за проведенням заходів щодо 

захисту сільськогосподарських та інших 

угідь від шкідливих організмів та дотримання 

регламентів застосування засобів захисту 

рослин, балансу та технологічного контролю 

пестицидів 

Протягом року Шиб В.Р. 

5.7 Здійснення, контроль за проведення 

державного нагляду (контроль) за 

дотриманням вимог законодавства у сфері 

насінництва та розсадництва 

Протягом року Шиб В.Р. 

5.8 Забезпечення здійснення контролю за 

виробництвом, розмноженням, збереженням, 

реалізацією та використанням насіння і 

садивного матеріалу 

Протягом року Шиб В.Р. 

5.9 Здійснення державного нагляду (контролю) 

за дотриманням юридичними особами вимог 

законодавства з охорони прав на сорти 

рослин у сфері виробництва, використання, 

зберігання, реалізації та розмноження 

садивного матеріалу сортів рослин 

Протягом року Шиб В.Р. 

5.10 Здійснення державного нагляду (контролю) 

за збереженістю сортів рослин, реєстрацією 

ліцензійних договорів на їх використання та 

виплатою авторської винагороди 

Протягом року Шиб В.Р. 

5.11 Здійснення державного нагляду (контролю) 

за ввезенням в Україну садивного матеріалу 

(насіння) незареєстрованих в Україні сортів 

рослин 

Протягом року Шиб В.Р. 
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5.12 Здійснення державного нагляду (контролю) 

за дотриманням особистого немайнового 

права авторства на сорт, майнового права 

власника сорту, права попереднього 

користування і права при відновленні прав на 

сорт, права на поширення сорту в Україні, 

прав автора сорту в разі відмови власника від 

майнового права на сорт, порядку вивезення 

з України посадкового матеріалу (насіння) 

сортів рослин, що містять об’єкт 

інтелектуальної власності, вимог угоди, 

укладеної між роботодавцем та автором 

сорту щодо виплати справедливої 

винагороди 

Протягом року Шиб В.Р. 

5.13 Здійснення державного нагляду (контролю) 

за додержанням заходів біологічної і 

генетичної безпеки щодо 

сільськогосподарських рослин під час 

створення, дослідження та практичного 

використання генетично модифікованих 

організмів у відкритих системах на 

підприємствах, в установах та організаціях 

агропромислового комплексу незалежно від 

їх підпорядкування і форми власності 

Протягом року Шиб В.Р. 

6. Заходи з реалізації державної політики у сферах попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх  

шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду, додержання 

законодавства про захист прав споживачів і реклами 

6.1    

6.2 Здійснення ринкового нагляду в межах 

сфери відповідальності 

Держпродспоживслужби 

Протягом року Вагіс Т.В. 
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6.3 Здійснення метрологічного нагляду Протягом року Вагіс Т.В. 

6.4 Здійснення державного нагляду 

(контролю) за дотриманням 

законодавства про захист прав 

споживачів (у тому числі споживачів 

виробів з дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння) 

Протягом року Вагіс Т.В. 

6.5 Здійснення контролю за дотриманням 

законодавства про рекламу в частині 

захисту прав споживачів реклами 

Протягом року Вагіс Т.В. 

6.6 Розроблення Секторального плану 

державного ринкового нагляду на 2020 

рік 

ІІІ квартал2019 

року 

Вагіс Т.В. 

6.7 Надання консультації суб’єктам 

господарювання щодо державного 

ринкового нагляду, з питань захисту прав 

споживачів і реклами у цій сфері, 

антитютюнового законодавства, 

метрологічного нагляду 

Протягом року Вагіс Т.В. 

6.8 Звіт про виконання Секторального плану 

державного ринкового нагляду за 2018 рік 

І квартал2019 року Вагіс Т.В. 

6.9 Звіт про причини і кількість звернень 

споживачів, причини і кількість нещасних 

випадків та випадків заподіяння шкоди 

здоров’ю людей внаслідок споживання 

(користування) продукції 

І квартал2019 року Вагіс Т.В. 

    

7. Заходи з реалізації державної політики у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та 

застосування державних регульованих цін 
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7.1 Організація роботи та здійснення державного 

нагляду (контролю) за дотриманням вимог 

щодо формування, встановлення та 

застосування державних регульованих цін 

Протягом року Чорна С.Е. 

7.2 Координація роботи та надання методичної 

допомоги спеціалістам Головного управління 

районів і міст з питань здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері 

державних регульованих цін 

Протягом року Чорна С.Е. 

7.3 Аналіз результатів проведених контрольно-

наглядових заходів                у сфері 

ціноутворення та висвітлення їх на 

офіційному сайті Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області 

Протягом року Чорна С.Е. 

7.4 Підготовка пропозицій щодо реалізації 

повноважень зі здійснення державного 

нагляду (контролю) за результатами 

моніторингу застосування державних 

регульованих цін на лікарські засоби в 

рамках урядової програми “Доступні ліки” 

Протягом року Чорна С.Е. 

7.5 Проведення постійного моніторингу 

застосування державних регульованих цін на 

лікарські засоби у рамках урядової програми 

“Доступні ліки” 

Протягом року Чорна С.Е. 

7.6 Підготовка та надання  пропозицій 

Держпродспоживслужбі щодо 

удосконалення державного регулювання цін 

і тарифів на ринках товарів та послуг 

Протягом року Чорна С.Е. 

7.7 Взаємодія з органами місцевого 

самоврядування у здійсненні ними 
Протягом року Чорна С.Е. 
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повноважень щодо встановлення 

(затвердження) цін і тарифів. 

8. Заходи з реалізації державної політики у сфері реєстрації сільськогосподарської техніки 

8.1 Здійснення реєстрації та обліку 

зареєстрованих тракторів, самохідних 

шасі, самохідних сільськогосподарських, 

дорожньо-будівельних і меліоративних 

машин, сільськогосподарської техніки, 

інших механізмів, видачу номерних знаків 

та відповідних реєстраційних документів 

на них. 

Протягом року Спеціалісти відділу 

8.2 Перевірка технічного стану і експлуатації 

машин, які підлягають перевірці на 

підтвердження відповідності вимогам 

законодавства. 

Протягом року Спеціалісти відділу 

8.3 Приймання теоретичних та практичних 

іспитів для отримання права на керування 

машинами та видає за їх результатами 

посвідчення  тракториста-машиніста. 

Протягом року Спеціалісти відділу 

8.4 Розгляд скарг, заяв і пропозицій громадян 

з питань, що відносяться до компетенції 

відділу. 

Протягом року Спеціалісти відділу 

    

9. Заходи з організації та проведення дистанційного навчання 

9.1 Організація внесення інформаційних 

даних щодо працівників Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області та державних 

установ, що належать до сфери 

управління Держпродспоживслужби на 

Протягом року Русакова О.В. 
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території Запорізької області в модуль 

«Організаційна структура» програми 

дистанційного навчання на 

платформі "Moodle" 

9.2 Організація та проведення дистанційного 

навчання для державних інспекторів, 

державних ветеринарних інспекторів та 

офіційних ветеринарних лікарів 

“Додатковий курс з елементами практичного 

застосування на тему: “Основи та правила 

офіційного контролю на підприємствах-

експортерах замкнутого циклу виробництва 

продукції птахівництва” 

Протягом року Русакова О.В. 

9.3 Організація та проведення дистанційного 

навчання для фахівців Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області на тему:“Практичне застосування 

мікробіологічних критеріїв для встановлення 

показників безпечності харчових продуктів 

та максимальних рівнів окремих 

забруднюючих речовин у харчових 

продуктах” 

Протягом року Русакова О.В. 

    

10.  Заходи з протидії  та запобігання корупції 

10.1 Проведення навчання посадових осіб 

Держпродспоживслужби стосовно видів та 

термінів подачі декларацій, повідомлень про 

зміни в майновому стані та відповідальності 

за подання недостовірних відомостей в 

деклараціях 

Протягом року Сокур М.М. 

10.2 Проведення обов’язкового інструктажу для 

членів конкурсної комісії в частині 
Протягом року Сокур М.М. 
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дотримання вимог антикорупційного 

законодавства 

10.3 Здійснення контролю за дотриманням 

антикорупційного законодавства щодо 

електронного декларування. Підготовка 

Службової записки за результатами 

перевірки факту подання декларацій за 2018 

рік суб’єктами декларування 

Держпродспоживслужби. Повідомлення 

НАЗК щодо випадків невчасного подання 

або неподання декларацій за 2018 рік 

суб’єктами декларування 

Держпродспоживслужби в разі настання 

таких випадків 

Протягом року Сокур М.М. 

10.4 Здійснення контролю за виконанням заходів, 

передбачених Антикорупційною програмою 

Держпродспоживслужби на 2018-2020 роки, 

територіальними органами. Складання звітів 

про стан виконання Антикорупційної 

програми на 2018-2020 роки для  

Протягом року Сокур М.М. 

    

11.  Заходи правового забезпечення  

11.1 Організація позовної роботи, здійснення 

контролю за її проведенням. 

Протягом року Матвєєв І.В. 

11.2 Надання юридичних консультацій 

працівникам Головного управління з 

питань, що належать до компетенції 

відділу. 

Протягом року Матвєєв І.В. 

11.3 Проведення роботи з укладення 

господарських договорів, підготовки 

Протягом року Матвєєв І.В. 
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висновків про їхюридичну 

обгрунтованість. 

11.4 Здійснення правової експертизи наказів, 

інструкцій, положень та інших 

документів. 

Протягом року Матвєєв І.В. 

11.5 Представлення в установленому 

законодавством порядку інтересів 

Головного управління в судах усіх 

інстанцій, в усіх органах державної влади, 

місцевого самоврядування, під час 

розгляду правових питань і спорів. 

Протягом року Матвєєв І.В. 

11.6 Виконання поточних завдань та 

розпоряджень,  доручень начальника 

Головного управління. 

Протягом року Матвєєв І.В. 

    

12.  Розгляд звернень громадян та доступу до публічної інформації  

12.1 Забезпечення кваліфікованого, об'єктивного і 

своєчасного розгляду звернень громадян, що 

надійшли на адресу Держпродспоживслужби 

та одержані під час особистого прийому 

громадян, відповідно до положень статті 19 

Закону України “Про звернення громадян” 

Протягом року Кравець О.М., 

керівники структурних підрозділів 

12.2 Забезпечення надання інформації на запити 

відповідно до Закону України “Про доступ до 

публічної інформації” 

Протягом року Кравець О.М., 

керівники структурних підрозділів 

12.3 Здійснення контролю за дотриманням 

визначених актами законодавства та 

дорученнями Кабінету Міністрів України 

порядку і термінів розгляду та вирішення 

питань, порушених у зверненнях громадян 

Протягом року Кравець О.М., 

керівники структурних підрозділів 
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12.4 Здійснення систематичного аналізу та 

узагальнення звернень громадян з метою 

виявлення причин, що їх породжують,  а 

також найбільш гострих суспільно значущих 

проблем, які потребують негайного 

розв'язання, інформування про це в 

установленому порядку керівництво 

Держпродспоживслужби 

Протягом року Кравець О.М. 

    

13.  Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю 

13.1 Проведення постійної органзіаційної роботи 

щодо підвищення ефективності комунікації 

зі засобами массової інформації (ЗМІ) та 

громадськістю 

Протягом року Кравець О.М. 

13.2 Здійснення інформаційного наповнення 
офіційноговеб-сайту Головного управління 
Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області 

Протягом року Кравець О.М. 

    

14. Забезпечення у межах повноважень, передбачених законодавством, виконання завдань з мобілізації, 

мобілізаційної підготовки та цивільного захисту 

14.1 Забезпечення організації виконання плану 

цивільного захисту Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій 

областна 2019 рік 

Протягом року Русакова О.В., Кавєрін В.В. 

14.2 Підготовка  щорічної доповіді за 2018 рік про 

стан мобілізації та мобілізаційної підготовки 

та подання її до Держпродспоживслужби 

І квартал 2019 року Русакова О.В., Кавєрін В.В. 

14.3 Розробити та направити до територіальних 
органів, підприємств, установ та організацій, 
що належать до сфери управління 
Держпродспоживслужби перелік посад та 

І квартал 2019 року Русакова О.В., Кавєрін В.В. 
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професій військовозобов’язаних, які 
підлягають бронюванню на період 
мобілізації та воєнний час 

14.4 Розробка проекту плану цивільного захисту 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області на особливий період 

ІV квартал 2019 

року 

Русакова О.В., Кавєрін В.В. 

14.5 Організація ведення обліку та бронювання 

військовозобов’язаних Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 

Протягом року Русакова О.В., Кавєрін В.В. 

14.6 Здійснення контролю щодо обліку та 

бронювання  військовозобов’язаними  

територіальними органами, установами, 

підприємствами, що належать до сфери 

управління Держпродспоживслужби  

Протягом року Русакова О.В., Кавєрін В.В. 

    

15.  Реалізація кадрової політики 

15.1  Забезпечення виконання планів-графіків 

підвищення кваліфікації керівників та 

спеціалістів Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області та державних установ, що 

належать до сфери управління 

Держпродспоживслужби на території 

Запорізької області на 2019 рік 

Протягом року Русакова О.В. 

15.2 Формування графіку відпусток 

працівників Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області на 2019 рік, підготовка проектів 

І квартал 2019 року Русакова О.В. 
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наказів щодо надання відпусток , 

контроль їх подання та ведення обліку 

15.3 Проведення оцінювання державних 

службовців за 2019 рік; визначення 

завдань і ключових показників 

результативності, ефективності та якості 

державних службовців Головного 

управління ДПСС в Запорізькій області 

на 2020 рік 

ІV квартал 2019 

року 

Русакова О.В. 

15.4 Підготовка планів підвищення 

кваліфікації працівників Головного 

управління ДПСС в Запорізькій області 

та державних установ, які належать до 

сфери його управління на території 

Запорізької області на 2020 рік. 

ІV квартал 2019 

року 

Русакова О.В. 

15.5  Організація проведення конкурсного 

відбору на зайняття вакантних посад 

категорії «Б», «В» 

Протягом року Русакова О.В. 

    

16.  Реалізація бюджетної та фінансової політики 

16.1 Приймання  фінансової та бухгалтерської 

звітності від підпорядкованих державних  

установ ветеринарної медицини. Проведення 

консолідації звітності в програмному 

комплексі «Є-Звітність» та  подання зведеної  

звітності  за І, ІІ, та ІІІ квартал  2019 року до 

Держпродспоживслужби 

Відповідно графіку Ляшенко Л.А. 

16.2 Проведення аналізу фінансової діяльності 

підпорядкованих державних  установ 

ветеринарної медицини за  І, ІІ, та ІІІ квартал  

2019 року, аналіз надходжень спеціального 

ІІ - ІV квартал 2019 

року 

Ляшенко Л.А. 
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фонду в розрізі структурних підрозділів та 

видів надходжень. 

16.3 Проведення моніторингу за використанням 

бюджетних асигнувань 2019 року 

підвідомчими установами ветеринарної 

медицини. 

Протягом року Ляшенко Л.А. 

16.4 Забезпечення  складання податкової, 

статистичної, фінансової та бухгалтерської 

звітності по апарату управління, введення 

даних фінансової та бухгалтерської звітності 

в програму «Є-Звітність» за І, ІІ, та ІІІ 

квартал  2019 року 

Відповідно графіку Ляшенко Л.А. 

16.5 Забезпечення дотримання порядку 

проведення розрахунків за товари, роботи 

та послуги, що закуповуються за 

бюджетні кошти 

Протягом року Ляшенко Л.А. 

16.6 Забезпечення дотримання вимог 

нормативно-правових актів щодо: 

використання фінансових, матеріальних 

(нематеріальних) та інформаційних 

ресурсів під час прийняття та оформлення 

документів щодо проведення 

господарських операцій 

Протягом року Ляшенко Л.А. 

    

17.  Заходи планово-економічної діяльності 

17.1 Складання проекту кошторису, 

кошторису та плану асигнувань, штатного 

розпису та змін до них, проведення 

планування витрат на утримання 

Головного управління із забезпеченням 

Січень 2019 року Ляшенко Л.А. 
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ефективного та раціонального витрачання 

бюджетних коштів 

17.2 Забезпечення контролю за надходженням 

та витрачанням коштів державного 

бюджету, виділених на утримання 

Головного управління 

Протягом року Ляшенко Л.А. 

17.3 Організаційне забезпечення фінансово-

економічної діяльності Головного 

управління, підготовка аналітичних, 

інформаційних та інших матеріалів та 

узагальнення даних для забезпечення 

аналізу  

Протягом року Ляшенко Л.А. 

17.4 Забезпечення контролю за наявністю і 

рухом майна, використанням фінансових і 

матеріальних ресурсів відповідно до 

затверджених нормативів і кошторисів 

Протягом року Ляшенко Л.А. 

17.5 Запобігання виникненню негативних 

явищ у фінансово-господарській 

діяльності, виявлення і мобілізація 

внутрішньогосподарських резервів 

Протягом року Ляшенко Л.А. 

    

18.  Забезпечення організації документообігу 

18.1 Підготовка зведеної номенклатури справ 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області 

І квартал 2019 року Івойлова І.В. 

18.2 Здійснення інформаційно-довідкової роботи 

з документами Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області 

Протягом року Івойлова І.В. 
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18.3 Надання методичної допомоги з організації 

діловодства                                у територіальних 

органах, державних установах та 

підприємствах, що належать до сфери 

управління Держпродспоживслужби 

Протягом року Івойлова І.В. 

18.4 Здійснення моніторингу опрацьованої 

кореспонденції за 2018 рік та надання 

інформації керівництву 

Держпродспоживслужби. 

ІІ квартал 2019 

року 

Івойлова І.В. 

    

19. Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення 

19.1 Організація підготовки до проведення 

засідань Колегії Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області, формування планів роботи Колегії 

на підставі поданих членами Колегії та 

структурними підрозділами пропозицій 

Згідно з графіком 

(Планом) 

Сівова О.В., Дегтяренко С.С., керівники структурних 

підрозділів 

19.2 Забезпечення контролю за виконанням 

рішень Колегії Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області 

Протягом року Сівова О.В., Дегтяренко С.С., керівники структурних 

підрозділів 

19.3 

 

Організація та забезпечення підготовки 

інформації про виконання Річного плану 

роботи Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області на 2019 рік 

Щоквартально Сівова О.В., Дегтяренко С.С., керівники структурних 

підрозділів 

19.4 Організація підготовки проекту плану 

роботи Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій 

областіна 2020 рік 

ІV квартал 2019 

року 

Сівова О.В., Дегтяренко С.С., керівники структурних 

підрозділів 
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1 

9.5 

Організація підготовки 

пропозиційГоловного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області до плану роботи 

Держпродспоживслужби   на 2020 рік 

Протягом 

року 

Сівова О.В., 

Дегтяренко С.С., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

19.6 Контроль за дотриманням структурними 

підрозділами Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області строків виконання актів 

законодавства, доручень Президента України 

і Кабінету Міністрів України, доручень 

Мінагрополітики, доручень керівництва 

Держпродспоживслужби 

Протягом року Сівова О.В., Дегтяренко С.С., керівники структурних 

підрозділів 

    

 

Начальник Головного управління Шершнєв В.П. 

 

 


