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Довідник ІАС ДНК № 23. Уніфіковані форми актів з переліком питань 

для здійснення заходів державного нагляду (контролю) 

 

(станом на 20 квітня 2017 року) 

 

Зміст 

Частина 1. Перелік Уніфікованих форм актів з переліком питань, стосовно яких при ідентифікації органу державного нагляду 

(контролю) питань не виникає .................................................................................................................................................................. 1 

Частина 2. Перелік Уніфікованих форм актів з переліком питань, стосовно яких при ідентифікації органу державного нагляду 

(контролю) виникають ті чи інші питання ............................................................................................................................................ 18 

 

 

 

Частина 1. Перелік Уніфікованих форм актів з переліком питань, стосовно яких при ідентифікації органу державного 

нагляду (контролю) питань не виникає 

 

№ 

п/п 

Нормативно-правовий акт Орган, який має застосовувати 

уніфіковану форму акту з 

переліком питань для здійснення 

заходів державного нагляду 

(контролю)1 

Посилання на нормативно-правовий акт 
чим затверджено2 що саме затверджено 

А 1 2 3 4 

                                                           
1 Назви органів наведено з урахуванням змін, які відбулися у назвах та структурі ЦОВВ відповідно до постанови КМУ від 10.09.2017 №442 «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади» 
2 Наведено у хронологічному порядку затвердження відповідних документів (від більш ранніх до більш пізніх) 

http://www.brdo.com.ua/
mailto:S.Glushchenko@brdo.com.ua


Підготовлено: BRDO, www.brdo.com.ua; Статус документу: Проект. Виключено для обговорення 

Обсяг документу: Page 2 of 21; Дата створення: 06.07.2017 9:12 
Виконавець: Владислав Пінчук, Сергій Глущенко; тел.: (050) 445-90-25; Е-mail: S.Glushchenko@brdo.com.ua  

 

2 

1.  Наказ Адміністрації Державної 

служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації від 24 липня 2007 

року № 143 «Про затвердження 

Положення про порядок здійснення 

державного контролю за додержанням 

вимог законодавства у сфері 

електронного цифрового підпису» 

Перелік питань, які підлягають перевірці в 

центральному засвідчувальному органі та 

засвідчувальному центрі 

 

Перелік питань, які підлягають перевірці в 

органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в 

установах та організаціях державної форми 

власності 

Державна служба спеціального 

зв'язку та захисту інформації 

України 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0914-07  

2.  Наказ Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду від 25 грудня 2007 

року № 326 «Перелік питань для 

здійснення планових заходів 

державного нагляду у сфері 

промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду» 

Перелік питань для здійснення планових 

заходів державного нагляду у сфері 

промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду 

Державна служба України з питань 

праці 

http://www.dnop.gov.ua/index.php/uk/normativna

-baza/nakazi/2855-2127  

3.  Наказ Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи від 20 

червня 2008 року № 479 «Про 

затвердження Інструкції з розподілу 

суб'єктів господарювання за ступенем 

ризику від провадження господарської 

діяльності для безпеки життя і 

здоров'я населення, навколишнього 

природного середовища та 

періодичності здійснення заходів 

державного нагляду (контролю)» 

Перелік питань для здійснення планового 

заходу державного нагляду у сфері 

цивільного захисту та техногенної безпеки 

для суб'єкта господарювання з високим 

ступенем ризику від провадження 

господарської діяльності для безпеки життя 

і здоров'я населення, навколишнього 

природного середовища 

Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій 

http://zp.dsns.gov.ua/files/docs/Nakaz479.doc  

4.  Перелік питань для здійснення планового 

заходу державного нагляду у сфері 

цивільного захисту та техногенної безпеки 

для суб'єкта господарювання із середнім 

ступенем ризику від провадження 

господарської діяльності для безпеки життя 

і здоров'я населення, навколишнього 

природного середовища 

5.  Перелік питань для здійснення планового 

заходу державного нагляду у сфері 

цивільного захисту та техногенної безпеки 

для суб'єкта господарювання з незначним 

http://zp.dsns.gov.ua/files/docs/Nakaz479.doc  

http://www.brdo.com.ua/
mailto:S.Glushchenko@brdo.com.ua
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0914-07
http://www.dnop.gov.ua/index.php/uk/normativna-baza/nakazi/2855-2127
http://www.dnop.gov.ua/index.php/uk/normativna-baza/nakazi/2855-2127
http://zp.dsns.gov.ua/files/docs/Nakaz479.doc
http://zp.dsns.gov.ua/files/docs/Nakaz479.doc


Підготовлено: BRDO, www.brdo.com.ua; Статус документу: Проект. Виключено для обговорення 

Обсяг документу: Page 3 of 21; Дата створення: 06.07.2017 9:12 
Виконавець: Владислав Пінчук, Сергій Глущенко; тел.: (050) 445-90-25; Е-mail: S.Glushchenko@brdo.com.ua  

 

3 

ступенем ризику від провадження 

господарської діяльності для безпеки життя 

і здоров'я населення, навколишнього 

природного середовища 

6.  Наказ від 15 лютого 2010 року № 82 

«Про затвердження Переліку питань 

для планового заходу зі здійснення 

державного нагляду (контролю) у 

вигляді перевірки за дотриманням ДП 

НЕК «Укренерго» ліцензійних умов 

здійснення підприємницької 

діяльності з передачі електричної 

енергії магістральними та 

міждержавними електричними 

мережами» 

Перелік питань для планового заходу зі 

здійснення державного нагляду (контролю) 

у вигляді перевірки за дотриманням ДП 

НЕК "Укренерго" Ліцензійних умов 

здійснення підприємницької діяльності з 

передачі електричної енергії 

магістральними та міждержавними 

електричними мережами 

 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

http://www2.nerc.gov.ua/control/uk/publish/articl

e/main?art_id=86698&cat_id=45574  

7.  Наказ Державного комітету України з 

питань технічного регулювання та 

споживчої політики від 21 березня 

2011 року № 107 «Про затвердження 

форми акта перевірки з державного 

нагляду за додержанням стандартів, 

норм і правил» 

Акт перевірки з державного нагляду за 

додержанням стандартів, норм і правил 

Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0494-11  

8.  Наказ Міністерства палива та 

енергетики України від 15 листопада 

2010 року № 473 «Про затвердження 

форми Акта здійснення заходу з 

державного енергетичного нагляду 

(контролю) та внесення змін до наказу 

Мінпаливенерго від 24.12.2004 № 817» 

Додаток 1 до Акта здійснення заходу з 

державного енергетичного нагляду 

(контролю): «Питання, що підлягають 

перевірці під час обстеження 

електропередавальних організацій» 

Державна інспекція енергетичного 

нагляду України 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-

10/print1468402519628571  

9.  Додаток 2 до Акта здійснення заходу з 

державного енергетичного нагляду 

(контролю): «Питання, що підлягають 

перевірці під час проведення обстеження з 

оцінки готовності електропередавальної 

організації до роботи в осінньо-зимовий 

період року» 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-

10/print1468402519628571  

10.  Додаток 3 до Акта здійснення заходу з 

державного енергетичного нагляду 

(контролю): «Питання, що підлягають 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-

10/print1468402519628571  
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перевірці під час проведення обстеження 

електропередавальної організації з питань 

готовності до роботи в повеневий та 

грозовий періоди року» 

11.  Додаток 4 до Акта здійснення заходу з 

державного енергетичного нагляду 

(контролю): «Питання, що підлягають 

перевірці під час проведення обстеження 

споживачів I категорії з надійності 

електропостачання, у разі коли перерви в 

електропостачанні призводять до 

негативних наслідків техногенного та 

природного характеру та/або створюють 

загрозу життю та здоров'ю працівників і 

населення, а також для яких встановлено 

екологічну броню електропостачання та у 

власності або оперативному управлінні яких 

є виробничі об'єкти підвищеної небезпеки, 

внесені до Державного реєстру» 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-

10/print1468402519628571  

12.  Додаток 5 до Акта здійснення заходу з 

державного енергетичного нагляду 

(контролю): «Питання, що підлягають 

перевірці під час проведення обстеження 

споживачів I категорії з надійності 

електропостачання, у разі коли перерви в 

електропостачанні не призводять до 

негативних наслідків техногенного та 

природного характеру» 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-

10/print1468402519628571  

13.  Додаток 6 до Акта здійснення заходу з 

державного енергетичного нагляду 

(контролю): «Питання, що підлягають 

перевірці під час обстеження організацій з 

обслуговування та експлуатації житлового 

фонду незалежно від категорії з надійності 

електропостачання» 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-

10/print1468402519628571  

14.  Додаток 7 до Акта здійснення заходу з 

державного енергетичного нагляду 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-

10/print1468402519628571  
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(контролю): «Питання, що підлягають 

перевірці під час обстеження дошкільних, 

навчальних та лікувальних закладів II та III 

категорій з надійності електропостачання» 

15.  Додаток 8 до Акта здійснення заходу з 

державного енергетичного нагляду 

(контролю): «Питання, що підлягають 

перевірці під час обстеження споживачів 

електричної енергії, у власності яких є 

системи автономного електропостачання 

незалежно від категорії з надійності 

електропостачання» 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-

10/print1468402519628571  

16.  Додаток 9 до Акта здійснення заходу з 

державного енергетичного нагляду 

(контролю): «Питання, що підлягають 

перевірці під час обстеження суб'єктів 

господарювання щодо технічного стану, 

організації експлуатації джерел теплової 

енергії, тепловикористовувальних установок 

і мереж, систем опалення, вентиляції, 

гарячого водопостачання та систем збору і 

повернення конденсату та дотримання 

режимів споживання теплової енергії» 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-

10/print1468402519628571  

17.  Додаток 10 до Акта здійснення заходу з 

державного енергетичного нагляду 

(контролю): «Питання, що підлягають 

перевірці під час обстеження суб'єктів 

господарювання стосовно підготовки до 

опалювального періоду теплових 

господарств джерел теплової енергії, 

тепловикористовувальних установок і 

мереж, систем опалення, вентиляції, 

гарячого водопостачання та систем збору і 

повернення конденсату» 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-

10/print1468402519628571  

18.  Додаток 11 до Акта здійснення заходу з 

державного енергетичного нагляду 

(контролю): «Питання, що підлягають 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-

10/print1468402519628571  
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перевірці під час обстеження суб'єктів 

господарської діяльності 

(теплопостачальних, теплопередавальних, 

теплотранспортуючих організацій та джерел 

теплової енергії) щодо готовності до роботи 

в опалювальний період» 

19.  Додаток 12 до Акта здійснення заходу з 

державного енергетичного нагляду 

(контролю): «Питання, що підлягають 

перевірці під час обстеження суб'єктів 

господарської діяльності (споживачів 

теплової енергії) щодо готовності до роботи 

в опалювальний період» 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-

10/print1468402519628571  

20.  Додаток 13 до Акта здійснення заходу з 

державного енергетичного нагляду 

(контролю): «Питання, що підлягають 

перевірці під час обстеження суб'єктів 

та/або об'єктів електроенергетики» 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-

10/print1468402519628571  

21.  Наказ Міністерства надзвичайних 

ситуацій України від 11 серпня 2011 

року № 826 «Про затвердження 

Положення про організацію та 

здійснення державного гірничого 

нагляду, державного нагляду 

(контролю) у сфері промислової 

безпеки та охорони праці в системі 

Держгірпромнагляду України та 

уніфікованої форми Акта перевірки 

суб’єкта господарювання 

(виробничого об’єкта)» 

Уніфікована форма Акта перевірки суб'єкта 

господарювання (виробничого об'єкта) 

Державна служба України з питань 

праці 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1531-11  

22.  Наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України від 12 

жовтня 2011 року № 538 «Про 

затвердження переліків питань для 

здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю) за 

Перелік питань для здійснення державними 

органами ветеринарної медицини планових 

заходів державного нагляду (контролю) за 

дотриманням законодавства у галузі 

ветеринарної медицини підприємствами з 

первинної переробки птиці 

Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1256-11  

http://www.brdo.com.ua/
mailto:S.Glushchenko@brdo.com.ua
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-10/print1468402519628571
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-10/print1468402519628571
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-10/print1468402519628571
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1374-10/print1468402519628571
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1531-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1256-11
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23.  дотриманням суб’єктами 

господарювання законодавства у 

галузі ветеринарної медицини та 

уніфікованої форми акта перевірки» 

Перелік питань для здійснення державними 

органами ветеринарної медицини планових 

заходів державного нагляду (контролю) за 

дотриманням законодавства у галузі 

ветеринарної медицини птахівничими 

господарствами 

24.  Перелік питань для здійснення державними 

органами ветеринарної медицини планових 

заходів державного нагляду (контролю) за 

дотриманням законодавства у галузі 

ветеринарної медицини підприємствами по 

забою тварин 

25.  Перелік питань для здійснення державними 

органами ветеринарної медицини планових 

заходів державного нагляду (контролю) за 

дотриманням законодавства у галузі 

ветеринарної медицини господарської 

діяльності з виробництва ветеринарних 

медикаментів і препаратів, оптової, 

роздрібної торгівлі ветеринарними 

медикаментами і препаратами 

26.  Перелік питань для здійснення державними 

органами ветеринарної медицини планових 

заходів державного нагляду (контролю) за 

дотриманням законодавства у галузі 

ветеринарної медицини на 

агропродовольчих ринках 

27.  Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 31 жовтня 2011 року № 

724 «Про затвердження Порядку 

контролю за додержанням 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з 

виробництва лікарських засобів, 

оптової, роздрібної торгівлі 

лікарськими засобами» 

Акт перевірки додержання ліцензіатом 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з промислового 

виробництва лікарських засобів 

Державна служба України з 

лікарських засобів та контролю за 

наркотиками 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1421-

11/print1468402519628571#n255  

  

28.  Акт перевірки додержання ліцензіатом 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва 

(виготовлення) лікарських засобів, 

роздрібної торгівлі лікарськими засобами 

http://www.brdo.com.ua/
mailto:S.Glushchenko@brdo.com.ua
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1421-11/print1468402519628571#n255
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1421-11/print1468402519628571#n255
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29.  Акт перевірки додержання ліцензіатом 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з роздрібної 

торгівлі лікарськими засобами 

30.  Акт перевірки додержання ліцензіатом 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з оптової торгівлі 

лікарськими засобами 

31.  Наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 11 

січня 2012 року № 24 «Про 

затвердження форм актів, постанов та 

рішень» 

Додаток 1 до Акта перевірки дотримання 

законодавства про захист прав споживачів: 

«Загальнообов’язкові питання, які 

підлягають перевірці» 

Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0173-

12#n24 

 

( https://ligazakon.net/document/view/RE20486?a

n=&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%

B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%

80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0

%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80

%D0%BC%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D

1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D1%

81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0

%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D1

%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C&bl

= )  

32.  Додаток 2 до Акта перевірки дотримання 

законодавства про захист прав споживачів: 

«Питання щодо продовольчої групи товарів, 

які підлягають перевірці» 

33.  Додаток 3 до Акта перевірки дотримання 

законодавства про захист прав споживачів: 

«Питання щодо непродовольчої групи 

товарів, які підлягають перевірці» 

34.  Додаток 4 до Акта перевірки дотримання 

законодавства про захист прав споживачів: 

«Питання щодо закладів ресторанного 

господарства, які підлягають перевірці» 

35.  Додаток 5 до Акта перевірки дотримання 

законодавства про захист прав споживачів: 

«Питання щодо виконання робіт та надання 

послуг» 

36.  Наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України від 2 липня 

2012 року № 384 «Про затвердження 

уніфікованих форм актів перевірок у 

сферах карантину та захисту рослин» 

Акт перевірки дотримання вимог 

законодавства у сфері карантину рослин 

Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1229-12  

 

37.  Акт перевірки дотримання вимог 

законодавства у сфері захисту рослин 

http://www.brdo.com.ua/
mailto:S.Glushchenko@brdo.com.ua
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0173-12#n24
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0173-12#n24
https://ligazakon.net/document/view/RE20486?an=&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C&bl=
https://ligazakon.net/document/view/RE20486?an=&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C&bl=
https://ligazakon.net/document/view/RE20486?an=&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C&bl=
https://ligazakon.net/document/view/RE20486?an=&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C&bl=
https://ligazakon.net/document/view/RE20486?an=&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C&bl=
https://ligazakon.net/document/view/RE20486?an=&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C&bl=
https://ligazakon.net/document/view/RE20486?an=&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C&bl=
https://ligazakon.net/document/view/RE20486?an=&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C&bl=
https://ligazakon.net/document/view/RE20486?an=&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C&bl=
https://ligazakon.net/document/view/RE20486?an=&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C&bl=
https://ligazakon.net/document/view/RE20486?an=&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C&bl=
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1229-12
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38.  Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сфері комунальних послуг, від 10 

серпня 2012 року № 284 «Про 

затвердження Порядку контролю за 

дотриманням ліцензіатами ліцензійних 

умов провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової 

енергії (крім діяльності з виробництва 

теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях і когенераційних 

установках та установках з 

використанням нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії), 

транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, 

постачання теплової енергії» 

Акт, складений за результатами проведення 

планового (позапланового) заходу 

державного нагляду (контролю) щодо 

додержання суб’єктом господарювання 

вимог ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва 

теплової енергії (крім діяльності з 

виробництва теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях і когенераційних 

установках та установках з використанням 

нетрадиційних або поновлюваних джерел 

енергії), транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, 

постачання теплової енергії 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1477-12  

39.  Наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України від 5 

листопада 2012 року № 678 «Про 

затвердження переліку питань та 

уніфікованої форми акта перевірки для 

здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю) у 

галузі мисливського господарства та 

полювання» 

Перелік питань для здійснення Державним 

агентством лісових ресурсів України та його 

територіальними органами планових заходів 

державного нагляду (контролю) за 

дотриманням вимог законодавства у галузі 

мисливського господарства та полювання 

Державне агентство лісових 

ресурсів України 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1955-12  

40.  Наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України від 14 

лютого 2013 року № 98 «Про 

затвердження акта, складеного за 

результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) щодо додержання 

суб’єктом господарювання вимог 

Акт, складений за результатами проведення 

планового (позапланового) заходу 

державного нагляду (контролю) щодо 

додержання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері охорони 

водних біоресурсів 

Державне агентство рибного 

господарства України 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0301-13  

http://www.brdo.com.ua/
mailto:S.Glushchenko@brdo.com.ua
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1477-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1955-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0301-13
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законодавства у сфері охорони водних 

біоресурсів» 

41.  Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 28 березня 2013 року № 

244 «Про затвердження порядку 

контролю за додержанням ліцензійних 

умов провадження певних видів 

господарської діяльності та 

уніфікованих форм актів, які 

складаються за результатами планових 

перевірок додержання суб’єктом 

господарювання ліцензійних умов 

провадження певних видів 

господарської діяльності в галузі 

охорони здоров’я, що ліцензуються» 

Уніфікована форма акта, який складається 

за результатами планової перевірки 

додержання суб'єктом господарювання 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з переробки 

донорської крові та її компонентів, 

виготовлення з них препаратів, крім 

діяльності банків пуповинної крові, інших 

тканин і клітин людини 

Міністерство охорони здоров'я 

України 

http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20130328_0

244.html  

42.  Уніфікована форма акта, який складається 

за результатами планової перевірки 

додержання суб'єктом господарювання 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності банків пуповинної 

крові, інших тканин і клітин людини 

43.  Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 10 квітня 2013 року № 287 

«Про затвердження уніфікованих 

форм актів, які складаються за 

результатами перевірок суб’єктів 

господарювання у частині дотримання 

вимог санітарного законодавства» 

Уніфікована форма Акта перевірки 

дотримання вимог санітарного 

законодавства у сфері питної води та 

питного водопостачання населення 

Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0651-13  

44.  Уніфікована форма Акта перевірки 

дотримання вимог санітарного 

законодавства на промислових 

підприємствах 

45.  Уніфікована форма Акта перевірки 

дотримання вимог санітарного 

законодавства в дошкільному навчальному 

закладі 

46.  Уніфікована форма Акта перевірки 

дотримання вимог санітарного 

законодавства у лікувально-профілактичних 

закладах 

47.  Уніфікована форма Акта перевірки 

дотримання вимог санітарного 

http://www.brdo.com.ua/
mailto:S.Glushchenko@brdo.com.ua
http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20130328_0244.html
http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20130328_0244.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0651-13
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законодавства на радіотехнічному об’єкті 

(РТО) 

48.  Наказ Міністерства освіти та науки 

України від 20 травня 2013 року № 

560 «Про затвердження уніфікованих 

форм актів» 

Акт перевірки додержання суб'єктами 

господарювання, що надають послуги у 

сфері вищої освіти, вимог законодавства про 

вищу освіту 

Державна інспекція навчальних 

закладів України 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1037-13 

49.  Акт перевірки додержання суб’єктами 

господарювання, що надають послуги у 

сфері дошкільної освіти, вимог 

законодавства про дошкільну освіту 

50.  Акт перевірки додержання суб’єктами 

господарювання, що надають послуги у 

сфері загальної середньої освіти, вимог 

законодавства про загальну середню освіту 

51.  Акт перевірки додержання суб’єктами 

господарювання, що надають послуги у 

сфері позашкільної освіти, вимог 

законодавства про позашкільну освіту 

52.  Акт перевірки додержання суб’єктами 

господарювання, що надають послуги у 

сфері професійно-технічної освіти, вимог 

законодавства про професійно-технічну 

освіту 

53.  Наказ Міністерства інфраструктури 

України від 8 липня 2013 року № 456 

«Про затвердження переліків питань, 

уніфікованих форм актів перевірок та 

форми припису для здійснення 

планових заходів державного нагляду 

(контролю) за дотриманням 

суб’єктами господарювання у сфері 

міського електричного (трамвай, 

тролейбус) та залізничного транспорту 

вимог законодавства, норм і 

стандартів» 

Перелік питань для здійснення Державною 

службою України з безпеки на транспорті 

планових заходів державного нагляду 

(контролю) за дотриманням суб'єктами 

господарювання у сфері міського 

електричного транспорту (трамвай, 

тролейбус) вимог законодавства, норм і 

стандартів 

Державна служба України з 

безпеки на транспорті 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1216-

13#n22  

54.  Уніфікована форма акта перевірки 

дотримання суб’єктами господарювання у 

сфері міського електричного транспорту 

http://www.brdo.com.ua/
mailto:S.Glushchenko@brdo.com.ua
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1037-13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1216-13#n22
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1216-13#n22
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(трамвай, тролейбус) вимог законодавства, 

норм і стандартів 

55.  Наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 14 

серпня 2013 року № 965 «Про 

затвердження форми акта перевірки 

дотримання вимог щодо формування, 

встановлення та застосування 

державних регульованих цін» 

Уніфікована форма акта перевірки 

дотримання вимог щодо формування, 

встановлення та застосування державних 

регульованих цін 

Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1461-13  

56.  Наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України від 20 

серпня 2013 року № 507 «Про 

затвердження уніфікованої форми 

акта, який складається за результатами 

перевірок суб’єктів господарювання у 

частині дотримання ветеринарно-

санітарних вимог для потужностей 

(об’єктів) з виробництва продуктів 

бджільництва» 

Уніфікована форма акта перевірки 

дотримання суб'єктами господарювання 

ветеринарно-санітарних вимог для 

потужностей (об'єктів) з виробництва 

продуктів бджільництва 

Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1460-13  

57.  Наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України від 11 

вересня 2013 року № 544 «Про 

затвердження переліку питань та 

уніфікованої форми акта перевірки для 

здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю) за 

племінною справою у тваринництві» 

Перелік питань для здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) за 

племінною справою у тваринництві 

Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1623-13  

58.  Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 26 вересня 2013 року № 

835 «Про затвердження Порядку 

контролю за додержанням 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з імпорту 

лікарських засобів» 

Акт перевірки додержання ліцензіатом 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з імпорту 

лікарських засобів 

Державна служба України з 

лікарських засобів та контролю за 

наркотиками 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1788-13  

59.  Наказ Міністерства юстиції України 

від 29 листопада 2013 року № 2541/5 

«Про затвердження Положення про 

Акт перевірки додержання вимог 

законодавства у сфері формування та 

ведення страхового фонду документації 

Державна архівна служба України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2047-13  

http://www.brdo.com.ua/
mailto:S.Glushchenko@brdo.com.ua
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1461-13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1460-13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1623-13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1788-13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2047-13
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60.  проведення інспекційних перевірок у 

сфері страхового фонду документації 

України» 

Акт, складений за результатами перевірки 

додержання вимог законодавства у сфері 

страхового фонду документації 

постачальником документів 

61.  Акт, складений за результатами перевірки 

додержання вимог законодавства у сфері 

страхового фонду документації 

підприємств, що здійснюють виготовлення 

та зберігання документів страхового фонду 

62.  Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 12 травня 2014 року № 

318 «Про затвердження уніфікованої 

форми акта, який складається за 

результатами проведення планової 

(позапланової) перевірки суб’єктів 

господарської діяльності з зайняттям 

народною медициною 

(цілительством)» 

Уніфікована форма акта, який складається 

за результатами планової (позапланової) 

перевірки суб’єктів господарської діяльності 

на зайняття народною медициною 

(цілительством) 

Міністерство охорони здоров’я 

України 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0551-14  

63.  Наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України від 19 

червня 2014 року № 237 «Про 

затвердження акта, що складається за 

результатами проведення планових 

(позапланових) заходів державного 

нагляду (контролю) щодо додержання 

суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері безпеки 

мореплавства суден флоту рибної 

промисловості» 

Акт, складений за результатами проведення 

планового (позапланового) заходу 

державного нагляду (контролю) щодо 

додержання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері безпеки 

мореплавства суден флоту рибної 

промисловості 

Державне агентство рибного 

господарства України 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0790-14  

64.  Наказ Міністерства внутрішніх справ 

України від 2 листопада 2015 року № 

1337 «Деякі питання проведення 

перевірок щодо додержання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства 

у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки» 

Уніфікована форма Акта, складеного за 

результатами проведення планової 

(позапланової) перевірки щодо додержання 

суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки. 

Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15  

http://www.brdo.com.ua/
mailto:S.Glushchenko@brdo.com.ua
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65.  Наказ Міністерства внутрішніх справ 

України від 4 лютого 2016 року № 85 

«Про затвердження уніфікованих 

форм актів, що складаються за 

результатами проведення планових 

(позапланових) заходів державного 

нагляду (контролю) Міністерством 

внутрішніх справ» 

Акт, складений за результатами проведення 

планового (позапланового) заходу 

державного нагляду (контролю) щодо 

додержання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері виробництва та 

ремонту вогнепальної зброї невійськового 

призначення і боєприпасів до неї, холодної 

зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі понад 

100 метрів на секунду, торгівлі 

вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, пневматичною зброєю 

калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 100 метрів на секунду; 

виробництва спеціальних засобів, 

заряджених речовинами сльозоточивої та 

дратівної дії, індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продажу 

Міністерство внутрішніх справ 

України 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0294-16  

66.  Акт, складений за результатами проведення 

планового (позапланового) заходу 

державного нагляду (контролю) щодо 

додержання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері охоронної 

діяльності 

67.  Наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 1 

листопада 2016 року № 1837 «Про 

затвердження уніфікованих форм 

актів, що складаються за результатами 

проведення планової (позапланової) 

перевірки з метрологічного нагляду у 

сфері законодавчо регульованої 

метрології» 

Уніфікована форма акта, складеного за 

результатами проведеної планової 

(позапланової) перевірки з метрологічного 

нагляду, що здійснюється у сфері 

законодавчо регульованої метрології, за 

засобами вимірювальної техніки, що 

перебувають в експлуатації 

Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1501-16  

68.  Уніфікована форма акта, складеного за 

результатами проведеної планової 

(позапланової) перевірки з метрологічного 

нагляду, що здійснюється у сфері 

http://www.brdo.com.ua/
mailto:S.Glushchenko@brdo.com.ua
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0294-16
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законодавчо регульованої метрології, за 

кількістю фасованого товару в упаковках 

69.  Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

від 21 грудня 2016 року № 331 «Про 

затвердження уніфікованої форми 

акта, що складається за результатами 

проведення планової (позапланової) 

перевірки за додержанням суб’єктом 

господарювання ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності 

з будівництва об’єктів IV і V категорій 

складності» 

Уніфікована форма акта, що складається за 

результатами проведення планової 

(позапланової) перевірки додержання 

суб’єктом господарювання ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з 

будівництва об’єктів IV і V категорій 

складності 

Державна архітектурно-будівельна 

інспекція України 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0073-17  

70.  Наказ Міністерства інфраструктури 

України від 22 грудня 2016 року № 

457 «Про затвердження уніфікованої 

форми акта, складеного за 

результатами проведення планової 

(позапланової) перевірки додержання 

ліцензіатом вимог ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності 

з перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів 

залізничним транспортом» 

Уніфікована форма акта, складеного за 

результатами проведення планової 

(позапланової) перевірки додержання 

ліцензіатом вимог ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів 

залізничним транспортом 

Державна служба України з 

безпеки на транспорті 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0076-17  

71.  Наказ Міністерства інфраструктури 

України від 26 грудня 2016 року № 

467 «Про затвердження уніфікованої 

форми акта, складеного за 

результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) щодо додержання 

суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері автомобільного 

транспорту» 

Уніфікована форма акта, складеного за 

результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду 

(контролю) щодо додержання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у 

сфері автомобільного транспорту 

Державна служба України з 

безпеки на транспорті 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0088-17  

72.  Наказ Міністерства інфраструктури 

України від 27 грудня 2016 року № 

Уніфікована форма акта, складеного за 

результатами проведення планової 

Державна служба України з 

безпеки на транспорті 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0087-17  

http://www.brdo.com.ua/
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470 Про затвердження уніфікованої 

форми акта, складеного за 

результатами проведення планової 

(позапланової) перевірки додержання 

ліцензіатом вимог ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності 

з перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів 

автомобільним транспортом, 

міжнародних перевезень пасажирів та 

вантажів автомобільним транспортом 

(позапланової) перевірки додержання 

ліцензіатом вимог ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів 

автомобільним транспортом, міжнародних 

перевезень пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом 

73.  Наказ Центрального управління 

Служби безпеки України від 29 грудня 

2016 року № 706 «Про затвердження 

уніфікованих форм актів, що 

складаються за результатами 

проведення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду 

(контролю) Службою безпеки 

України» 

Акт, складений за результатами проведення 

планової (позапланової) перевірки 

додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності, 

пов’язаної з розробленням, виготовленням, 

постачанням спеціальних технічних засобів 

для зняття інформації з каналів зв’язку та 

інших технічних засобів негласного 

отримання інформації 

Служба безпеки України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0117-17  

74.  Наказ Міністерства інфраструктури 

України від 25 січня 2017 № 16 «Про 

затвердження уніфікованої форми 

акта, складеного за результатом 

проведення планової (позапланової) 

перевірки, та форм припису, 

розпорядження для здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) за 

дотриманням суб’єктами 

господарювання у сфері залізничного 

транспорту вимог законодавства, норм 

і стандартів» 

Уніфікована форма акта, складеного за 

результатом проведення планової 

(позапланової) перевірки за дотриманням 

суб’єктами господарювання у сфері 

залізничного транспорту вимог 

законодавства, норм і стандартів 

Державна служба України з 

безпеки на транспорті 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0279-17  

75.  Наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України від 6 лютого 

2017 № 41 «Про затвердження форми 

акта, складеного за результатами 

державного аудиту щодо додержання 

операторами ринку вимог 

Акт, складений за результатами державного 

аудиту щодо додержання операторами 

ринку вимог законодавства стосовно 

постійно діючих процедур, що засновані на 

принципах системи аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних точках 

Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0357-17  
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законодавства стосовно постійно 

діючих процедур, що засновані на 

принципах системи аналізу 

небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках» 

76.  Наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України від 6 лютого 

2017 року № 42 «Про затвердження 

форми акта, складеного за 

результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного 

контролю стосовно додержання 

операторами ринку гігієнічних вимог 

щодо поводження з харчовими 

продуктами» 

Акт, складений за результатами проведення 

планового (позапланового) заходу 

державного контролю стосовно додержання 

операторами ринку гігієнічних вимог щодо 

поводження з харчовими продуктами 

Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0358-17  
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Частина 2. Перелік Уніфікованих форм актів з переліком питань, стосовно яких при ідентифікації органу державного 

нагляду (контролю) виникають ті чи інші питання 

 

№ 

п/п 

Нормативно-правовий акт Орган, який має застосовувати 

уніфіковану форму акту з 

переліком питань для здійснення 

заходів державного нагляду 

(контролю)3 

Посилання на нормативно-правовий акт 
чим затверджено4 що саме затверджено 

А 1 2 3 4 

77.  Наказ Міністерства фінансів України 

від 9 жовтня 2009 року № 1190 «Про 

затвердження Переліку питань для 

здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю) за 

діяльністю операторів лотерей» 

Перелік питань для здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) за 

діяльністю операторів лотерей 

Міністерство фінансів України 

 

Прим.: 

Відповідно до постанови КМУ від 

10 вересня 2014 р. № 442 «Про 

оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» 

Міністерство фінансів України є 

органом, що не здійснює 

державний нагляд (контроль) у 

сфері господарської діяльності 

http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/articl

e?art_id=229933&cat_id=218719  

78.  Наказ Національного космічного 

агентства України від 7 грудня 2010 

року № 395 «Про затвердження 

уніфікованої форми акта планової 

перевірки суб’єкта господарювання, 

який провадить господарську 

діяльність, пов’язану із 

розробленням, випробуванням, 

виробництвом, експлуатацією ракет-

носіїв, космічних апаратів та їх 

складових частин, наземного 

Уніфікована форма акта планової 

перевірки суб'єкта господарювання, який 

провадить господарську діяльність, 

пов'язану із розробленням, випробуванням, 

виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв, 

космічних апаратів та їх складових частин, 

наземного комплексу управління 

космічними апаратами та його складових 

частин 

Національне космічне агентство 

України 

 

Прим.: 

Відповідно до постанови КМУ від 

10 вересня 2014 р. № 442 «Про 

оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» 

Державне космічне агентство 

України є органом, що не 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0004-11  

                                                           
3 Назви органів наведено з урахуванням змін, які відбулися у назвах та структурі ЦОВВ відповідно до постанови КМУ від 10.09.2017 №442 «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади» 
4 Наведено у хронологічному порядку затвердження відповідних документів (від більш ранніх до більш пізніх) 
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комплексу управління космічними 

апаратами та його складових частин» 

здійснює державний нагляд 

(контроль) у сфері господарської 

діяльності 

79.  Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 2 жовтня 2013 року № 

1355 «Про затвердження Переліку 

питань для здійснення планових 

заходів державного нагляду 

(контролю) з використання об’єктів 

права інтелектуальної власності, 

уніфікованої форми акта перевірки 

дотримання вимог законодавства у 

сфері інтелектуальної власності та 

форми припису» 

Перелік питань для здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) з 

використання об'єктів права 

інтелектуальної власності 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України 

 

Прим.: 

Відповідно до постанови КМУ від 

10 вересня 2014 р. № 442 «Про 

оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України є 

органом, що не здійснює 

державний нагляд (контроль) у 

сфері господарської діяльності 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1745-13  

80.  Постанова Правління Пенсійного 

фонду України від 4 лютого 2016 

року № 2-1 «Про затвердження 

уніфікованої форми акта, який 

складається за результатами 

проведення планової (позапланової) 

перевірки щодо додержання 

суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері 

загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування» 

Уніфікована форма акта, який складається 

за результатами проведення планової 

(позапланової) перевірки щодо додержання 

суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері 

загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування 

Пенсійний фонд України 

 

Прим.: 

Відповідно до постанови КМУ від 

10 вересня 2014 р. № 442 «Про 

оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» 

Пенсійний фонд України є 

органом, що не здійснює 

державний нагляд (контроль) у 

сфері господарської діяльності 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0270-16  

81.  Наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 01 

серпня 2016 року № 1262 «Про 

затвердження уніфікованої форми 

акта, що складається за результатами 

проведення планової (позапланової) 

перевірки призначеного органу з 

оцінки відповідності чи визнаної 

незалежної організації щодо 

відповідності вимогам до 

Уніфікована форма акта, що складається за 

результатами проведення планової 

(позапланової) перевірки призначеного 

органу з оцінки відповідності чи визнаної 

незалежної організації щодо відповідності 

вимогам до призначених органів з оцінки 

відповідності чи визнаних незалежних 

організацій і виконання ними своїх 

обов’язків, установлених Законом України 

“Про технічні регламенти та оцінку 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України 

 

Прим.: 

Відповідно до постанови КМУ від 

10 вересня 2014 р. № 442 «Про 

оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» 

Міністерство економічного 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1142-16  

http://www.brdo.com.ua/
mailto:S.Glushchenko@brdo.com.ua
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1745-13
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призначених органів з оцінки 

відповідності чи визнаних 

незалежних організацій і виконання 

ними своїх обов’язків, установлених 

Законом України “Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності” 

та відповідними технічними 

регламентами» 

відповідності” та відповідними технічними 

регламентами 

розвитку і торгівлі України є 

органом, що не здійснює 

державний нагляд (контроль) у 

сфері господарської діяльності 

82.  Наказ Міністерства соціальної 

політики України від 9 серпня 2016 

року № 865 «Про затвердження 

уніфікованої форми акта, складеного 

за результатами проведення планової 

(позапланової) перевірки додержання 

суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері провадження 

господарської діяльності з 

посередництва у працевлаштуванні 

за кордоном» 

Уніфікована форма акта, складеного за 

результатами проведення планової 

(позапланової) перевірки додержання 

суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері провадження 

господарської діяльності з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном 

Міністерство соціальної політики 

України 

 

Прим.: 

Відповідно до постанови КМУ від 

10 вересня 2014 р. № 442 «Про 

оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» 

Міністерство соціальної політики 

України є органом, що не 

здійснює державний нагляд 

(контроль) у сфері господарської 

діяльності 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1128-16  

83.  Наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 8 

листопада 2016 року № 1873 «Про 

затвердження уніфікованої форми 

акта, що складається за результатами 

проведення планової (позапланової) 

перевірки органу із сертифікації 

стосовно дотримання ним правил і 

порядку сертифікації продукції в 

державній системі сертифікації» 

Уніфікована форма акта, що складається за 

результатами проведення планової 

(позапланової) перевірки органу із 

сертифікації стосовно дотримання ним 

правил і порядку сертифікації продукції в 

державній системі сертифікації 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України 

 

Прим.: 

Відповідно до постанови КМУ від 

10 вересня 2014 р. № 442 «Про 

оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України є 

органом, що не здійснює 

державний нагляд (контроль) у 

сфері господарської діяльності 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1526-16  

84.  Наказ Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України від 16 

січня 2017 року № 40 «Про 

Уніфікована форма акта, складеного за 

результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0189-17  

http://www.brdo.com.ua/
mailto:S.Glushchenko@brdo.com.ua
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затвердження уніфікованої форми 

акта, що складається за результатами 

проведення планового 

(позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) за додержанням 

ліцензіатом вимог законодавства у 

сфері провадження туроператорської 

діяльності, та інших форм 

розпорядчих документів» 

нагляду (контролю) за додержанням 

ліцензіатом вимог законодавства у сфері 

провадження туроператорської діяльності 

 

Прим.: 

Відповідно до постанови КМУ від 

10 вересня 2014 р. № 442 «Про 

оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України є 

органом, що не здійснює 

державний нагляд (контроль) у 

сфері господарської діяльності 

85.  Наказ Міністерства екології та 

природних ресурсів України від 

20.03.2017 № 127-н «Про 

затвердження уніфікованих форм 

актів, складених за результатами 

проведення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду 

(контролю) Міністерством екології та 

природних ресурсів щодо 

додержання суб’єктом 

господарювання вимог ліцензійних 

умов провадження господарської 

діяльності з виробництва особливо 

небезпечних хімічних речовин, 

перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України, та поводження з 

небезпечними відходами» 

Акт, складений за результатами 

проведення планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) 

щодо додержання суб’єктом 

господарювання вимог ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з 

виробництва особливо небезпечних 

хімічних речовин, перелік яких 

визначається Кабінетом Міністрів України 

Міністерства екології та 

природних ресурсів України 

 

Прим.: 

Відповідно до постанови КМУ від 

10 вересня 2014 р. № 442 «Про 

оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» 

Міністерства екології та 

природних ресурсів України є 

органом, що не здійснює 

державний нагляд (контроль) у 

сфері господарської діяльності 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0480-

17#n15  

86.  Акт, складений за результатами 

проведення планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) 

щодо додержання суб’єктом 

господарювання вимог ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з 

поводження з небезпечними відходами 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0480-

17#n19  
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