
ПРЕЗЕНТАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО МОДУЛЯ 

ПРОЗОРІ ПЕРЕВІРКИ

Державна регуляторна служба
України



ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) 
ЗА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ:

ЯК ПРАЦЮЄ СИСТЕМА 
ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ 

МОРАТОРІЮ?



РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ 
(КОНТРОЛЮ) 

1. 2.На час реформування 
системи державного нагляду 
(контролю) законами було 
запроваджено мораторії 
на проведення перевірок 
бізнесу у 2014-2018 роках

За час дії мораторіїв:
оптимізовано кількість органів державного нагляду 
(контролю)

внесено суттєві зміни до Закону України 
«Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» 
та Кодексу України про адміністративні 
правопорушення

затверджено нову Методику розроблення критеріїв, 
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності та визначається 
періодичність проведення планових заходів 
державного нагляду (контролю), яка базується 
бальній оцінці критеріїв ризику



РИЗИКОРІЄНТОВАНІСТЬ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ

Ризикорієнтованість системи  
державного нагляду (контролю)

Суб’єкти господарювання 
розподіляються  

на три групи ризику згідно  
з встановленими критеріями

Уніфіковані форми актів 
містять перелік питань 

залежно від ступеня ризику



КРИТЕРІЇ РИЗИКУ  
ТА УНІФІКОВАНІ ФОРМИ АКТІВ

Станом на 19.08.2019 ДРС погоджено уніфіковані форми актів, 
що відповідають вимогам Методики, у 55 сфері господарської 

діяльності. Затверджено уніфіковані форми актів у 26 сферах.

Розробки та затвердження критеріїв ризику потребують 
85 сфер господарської діяльності.

Станом на 06.09.2019:
Затверджено Кабінетом 

Міністрів України 
критерії ризику 

72  сфераПогоджено ДРС 
критерії ризику сфер79



КРИТЕРІЇ РИЗИКУ  
ТА УНІФІКОВАНІ ФОРМИ АКТІВ

Уніфіковані форми актів забезпечують інформаційну 
симетрію між суб’єктами господарювання та органами 

державного нагляду (контролю):

Органи державного нагляду 
(контролю) знають перелік питань, 
за межі якого не можуть вийти в ході 
заходу контролю

Бізнес знає питання, 
що перевірятимуться
Має право вимагати припинення 
контрольного заходу при 
розширенні кола питань



КРИТЕРІЇ РИЗИКУ  
ТА УНІФІКОВАНІ ФОРМИ АКТІВ

Органи державного нагляду (контролю),  
які не розробили та не затвердили  

уніфіковані форми актів з переліком питань 
залежно від ступеня ризику,  

НЕ МАЮТЬ ПРАВА здійснювати заходи 
державного нагляду (контролю)



ПОГОДЖЕННЯ ЗАХОДІВ НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)

Під час дії мораторію ДРС 
погоджувала проведення 

перевірок суб’єктів 
господарювання за 

зверненнями громадян

Мораторії закінчились, 
погодження ДРС 

зараз не потрібне

Натомість потрібне погодження центрального органу виконавчої влади,  
що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного 

нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу 
(частина перша статті 6 Закону України  

«Про основні засади державного нагляду (контролю)  
у сфері господарської діяльності»)



ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
(ЗГІДНО СТАТТІ 10 ЗАКОНУ ПРО ДНК)

Не допускати 
посадових осіб органу 
ДНК до здійснення 
нагляду (контролю), 
якщо:

Вимагати припинення здійснення 
заходу державного нагляду 
(контролю) у разі:

 порушується періодичність 
 не надано копії документів, 

передбачених цим Законом, 
або вони не відповідають його 
вимогам 

 не отримано повідомлення про 
здійснення планового заходу 
(контролю) 

 не внесено запис про здійснення 
заходу до журналу реєстрації 
(за наявності такого журналу)

 перевищення максимального строку здійснення 
заходу

 використання неуніфікованих форм актів
 з’ясування питань поза межами предмету перевірки

 перевищено тривалість заходу
 захід здійснюється за фактом, 

який вже перевірявся
 органом державного 

нагляду (контролю) не була 
затверджена та оприлюднена 
уніфікована форма акта, в якій 
передбачається перелік питань 
залежно від ступеня ризику

 не надано погодження 
належного органу (за потреби)



ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТА ДІЙ ОРГАНІВ ДНК

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ
Суб’єкт господарювання має право звернутися 
до відповідного центрального органу виконавчої 
влади або до суду щодо оскарження рішень органів 
державного нагляду (контролю) 

ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ ОРГАНІВ ДНК
Недотримання вимог Закону про ДНК в частині 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності може бути оскаржено до ДРС

До ДРС можуть бути оскаржені виключно порушення 
органом ДНК процедур здійснення контролю!



ІНСПЕКЦІЙНИЙ ПОРТАЛ

inspections.gov.uaПілотний модуль для запуску Інтегрованої автоматизованої 
системи державного нагляду (контролю)



СТРУКТУРА ІНСПЕКЦІЙНОГО ПОРТАЛУ

Кабінет посадової особи

Кабінет суб’єкта 
господарювання  
(у розробці)

Публічна частина порталу



ЩО ТАКЕ ІНСПЕКЦІЙНИЙ ПОРТАЛ?

Новий підхід
до планування перевірок: 

Мінімізація помилок

Максимальна синхронізація

Автоматичне формування 
електронного переліку суб’єктів 
господарювання, що перевіряються



ЩО ТАКЕ ІНСПЕКЦІЙНИЙ ПОРТАЛ?

Єдина база
всіх результатів перевірок

Інформація про кожен 
з етапів перевірки
Електронні та прозорі 
результати перевірки
Історія всіх перевірок суб’єкта 
за органом/за сферою контролю



ЩО ТАКЕ ІНСПЕКЦІЙНИЙ ПОРТАЛ?

Електронні звіти, що 
автоматично генеруються

Передбачений законодавством – 
про виконання річних планів
Додаткові – результати 
планових та позапланових 
перевірок, статистичні дані 
тощо



ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Зараз: Скоро:
Можливість швидко знайти 
себе у планах органів 
контролю

Можливість відмовитися 
від комплексної перевірки 
онлайн

Можливість переглянути 
офіційні публічні результати 
кожної перевірки (себе, 
аналогічних підприємств, 
контрагента)

Можливість подати скаргу 
на порушення процедури 
перевірки органом 
контролю в ДРС онлайн



ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ

Прозорі результати діяльності органів 
державного нагляду (контролю)
Статистичні дані про діяльність 
контролюючих органів
Відкриті дані (публічна АРІ) - 
http://api.ias.brdo.com.ua/v1_1/manual



ІНСПЕКЦІЙНИЙ ПОРТАЛ В ЦИФРАХ

26
контролюючих 
органів у 
системі

4 270
посадових осіб, 
зареєстрованих 
у системі

1 786 212 
зовнішніх 
користувачів Порталу 
з моменту запуску

117 623
перевірки, 
заплановані 
на 2019 рік

28 069 198 
переглядів сторінок 
Порталу з моменту 
запуску



АНАЛІТИЧНИЙ МОДУЛЬ

«ПРОЗОРІ ПЕРЕВІРКИ»



ПРОБЛЕМА

Відсутність 
узагальнених 

публічних даних 

Незрозумілість 
КPI перевірок та 
контролюючих 

органів

Відсутність 
єдиного джерела 

аналітичних даних



ДЛЯ КОГО?

Бізнес Громадськість Контролюючі 
органи



KPI

Перегляд показників ефективності контролюючих органів



ГЕОГРАФІЯ

Перегляд даних по перевірках в розрізі регіонів



РЕЙТИНГИ

Перегляд рейтингів контролюючих органів та інспекторів



СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Рейтинг найпопулярніших суб’єктів господарювання  
за результатами перевірок



ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ

Параметри вибірки: Додаткові параметри:

Тип перевірки Стан перевірки

Період  
(рік, місяць, 
день перевірки)

Контролюючий 
орган

Наявність 
порушень

Наявність 
санкцій

Ступінь ризику Сфера нагляду 
і контролю

Територіальний орган

Інспектор

Область

ЄДРПОУ/ІПН суб’єкта

Адреса суб’єкта господарювання

Адреса об’єкта господарювання



ПРИКЛАДИ ПИТАНЬ І ВІДПОВІДЕЙ 
ПРО ПІДПРИЄМСТВА

Яке підприємство найбільше 
перевіряють? 

«ДТЕК Павлоградвугілля» - 420

Яке підприємство має найбільше 
позапланових перевірок? 

«ДТЕК Павлоградвугілля» - 414

Яке підприємство має найбільше 
запланованих перевірок? 

Акціонерне товариство 
«Українська залізниця» - 26



ПРИКЛАДИ ПИТАНЬ І ВІДПОВІДЕЙ 
ПРО ІНСПЕКЦІЇ

Найбільша сума санкцій по планових 
перевірках по КО:

Держекоінспекція - 69 447 112 грн 

Яка найбільша середня кількість 
порушень на одну перевірку? 

ДСНС - 17.3

Який найбільший відсоток перевірок 
з санкціями? 

Держекоінспекція - 69.96%

Який найбільший відсоток перевірок з 
порушеннями по контролюючому органу?

ДСНС - 95.69%

Який найбільший відсоток перевірок з 
виконаними розпорядчими документами 
(з органів в яких більше ніж 100 перевірок 
в плані):

Держлікслужба - 35.91%



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!




