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Д ерж авна служба України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту спож ивачів розглянула в межах повноважень звернення військовоцивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 21.01.202 і
№ 228/01-26 стосовно здійснення перевірки з питань дотримання вимог під час
формування та встановлення ціни на газ, електричну енергію в Луганській
області, економічного обгрунтування витрат під час формування цін (тарифів) та
повідомляє.
Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження
органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та
відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного
нагляду (контролю) визначаються Законом України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі - Закон
про контроль).
При цьому статтею 6 Закону про контроль визначено, що підставами для
здійснення позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю)
є:
подання с у б ’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 суо єктом
господарювання у документі обов’язкової звітності;
перевірка виконання с у б ’єктом господарювання приписів, розпоряджень
або інших розпорядчих документів шодо усунення порушень вимог
законодавства, виданих .за результатами проведення попереднього захол>
органом державного нагляду (контролю);
звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, шо спричинило
шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю,
навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням
документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).
Позаплановий захід у такому разі здійснюється територіальним органом
державного нагляду (контролю) за наявністю погодження центрального орган\
виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері
державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального
органу;
неподання с у б ’єктом господарювання документів о б о в ’язкової звітності за
два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових
пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
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господарювання у відповідній сфері 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 середовищ а та забезпечення безпеки держави;
настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або
професійного захворювання, що було п о в’язано з діяльністю суб'єкта
господарювання.
Разом з тим, частиною другою статті 6 Закону про контроль встановлено,
що проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією
статтею, забороняється.
Крім того, статтею 7 Закону про контроль встановлено, що здійснення
планового або позапланового заходу може відбутися лише за наявності
інформації про місцезнаходження та найменування суб'єкта господарювання
та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід.
Отже, у разі надходження до Держпродспоживслужби обгрунтованого
звернення фізичної особи із зазначенням в ньому інформації про найменування
та місцезнаходження с у б ’єкта господарювання та копій документів (квитанцій,
договорів, рахунків про сплату послуг), що підтверджують порушення ним
вимог порядку формування, встановлення та застосування державних
регульованих цін (тарифів), Д ержпродспоживслужбою будуть здійснені заходи
державного нагляду (контролю).
Додатково повідомляємо, що Д ерж продспоживслуж бою надано доручення
Головному управлінню Держпродспоживслужби в Луганській області щодо

з

вжиття вичерпних заходів при розгляді звернень фізичних осіб з питань
порушень су б ’єктами господарювання державних регульованих цін. відповідно
до вимог законодавства.
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