
КЛЮЧОВІ ІДЕЇ ЗАКОНОПРОЕКТУ
«ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО 

НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)»



Публічний рейтинг підприємств за ступенями ризику
Розміщення в публічному доступі рейтингу суб’єктів господарювання за кожною сферою державного нагляду 
(контролю), сформованого на основі сум балів, нарахованих залежно від ризику настання негативних наслідків від 
провадження господарської діяльності. 

Це дозволить суб’єктам господарювання оцінити можливу періодичність та тривалість перевірки, а також завчасно 
подати скаргу в разі незгоди з присвоєним рейтингом та ступенем ризику.

Строк перевірки залежить від ступеня ризику
Тривалість заходів контролю залежатиме від ризиковості діяльності суб’єкта господарювання. Чим вищий ступінь 
ризику діяльності суб’єкта, тим довше та, відповідно, ретельніше такий суб’єкт перевірятиметься. 

Окремо захищаємо суб’єктів малого та мікропідприємництва: встановлено обмеження щодо тривалості заходів 
державного нагляду (контролю) незалежно від ступеня ризику.

РИЗИКООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД:



Можливість бізнесу звернутися за добровільним аудитом
Впровадження інституту добровільного аудиту стану господарської діяльності суб’єкта господарювання, який 
проводиться за зверненням суб’єкта господарювання з метою оцінки стану дотримання ним вимог законодавства. 

Не передбачає застосування санкцій у разі виявлення порушень. 

За результатами позитивного висновку цього аудиту зменшиться частота планових заходів контролю щодо об’єкта.

Інститут страхування відповідальності підприємств
Впровадження інституту страхування цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно навколишньому 
природному середовищу, життю, здоров’ю та майну третіх осіб внаслідок порушення суб’єктом господарювання 
вимог законодавства. 

У разі укладення договору страхування цивільної відповідальності суб’єктам господарювання із середнім та 
незначним ступенем ризику спеціальним законом може бути встановлено більшу періодичність здійснення заходів 
державного нагляду (контролю).

АЛЬТЕРНАТИВА ДЕРЖАВНОМУ НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ): 



Зниження корупційних ризиків
Перевірка виконання бізнесом припису (розпорядження) попередньої перевірки здійснюється іншою посадовою 
особою (за наявності кадрового забезпечення), ніж попередній раз, що знижує корупціогенність.

Обмежений строк для здійснення позапланового заходу з метою перевірки виконання вимог припису: не пізніше 
20 робочих днів від останньої дати для усунення порушення, зазначеного у приписі або в іншому розпорядчому 
документі.

Підвищення об’єктивності та публічності розгляду скарг 
підприємців
При кожному органі державного нагляду (контролю) утворюється Рада з питань державного нагляду (контролю) як 
консультативно-дорадчий орган для повного та об’єктивного розгляду звернень суб’єктів господарювання щодо 
оскарження рішень органів державного нагляду (контролю).

ЗНИЖЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА ОСКАРЖЕННЯ: 



Не потрібно надавати загальнодоступну та надану раніше 
інформацію 
Право органів державного нагляду (контролю) безоплатно отримувати витяги та копії необхідних для здійснення 
заходів державного нагляду (контролю) документів. 

При цьому суб’єкт господарювання має право не надавати витяги та копії документів, які надавалися ним такому 
органу державного нагляду (контролю) раніше та/або перебувають у володінні органу державного нагляду 
(контролю), а також вільний та безоплатний доступ до яких може бути отриманий через державні інформаційні 
системи чи ресурси.

Орган контролю може не виходити на позапланову перевірку, 
якщо має достатньо інформації
Орган державного нагляду (контролю) має право не здійснювати позаплановий захід з низки підстав, якщо 
відповідь на питання, необхідність перевірки якого стала підставою для здійснення заходу, є в розпорядженні 
органу. 

Наприклад, орган ДНК може не проводити позапланову перевірку суб’єкта господарювання за зверненням фізичної 
чи юридичної особи у разі, якщо у нього є обґрунтування.

ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА БІЗНЕС:



Право на безпечну діяльність підприємств: переглянуто перелік 
підстав позапланової перевірки
Перелік підстав позапланової перевірки доповнено підставами з Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», а також підставами «рішення суду», «негативний результат аудиту». Це потрібно для 
забезпечення єдиного підходу до визначення підстав проведення позапланової перевірки.

Також відтепер не лише фізична особа, права якої порушено, але й будь-яка фізична особа, що стала свідком 
порушення законодавства, може ініціювати перевірку.

Призупинення діяльності підприємства у разі найбільших загроз 
Впроваджується можливість оперативного реагування на виявлення фактів про те, що певна господарська 
діяльність призводить до загроз для життя та/або здоров’я людини, навколишнього природного середовища 
шляхом наділення органів державного нагляду (контролю) повноваженнями щодо тимчасового припинення 
(повного або часткового) такої діяльності. 

Рішення про припинення діяльності більше ніж на 7 календарних днів приймається лише в судовому порядку.

ПРАВА ГРОМАДЯН: 



Право на безпечні та якісні послуги і продукцію: розширення кола 
суб’єктів, які перевіряються 
Розширюється коло осіб, які підпадають під дію Закону:

 відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб, зареєстровані на території України згідно із законодавством, 
які здійснюють діяльність з виробництва та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг з метою та/або 
без мети одержання прибутку;

 фізичні особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність.

ПРАВА ГРОМАДЯН: 



ЛІКВІДАЦІЯ СХЕМ: 

Уникнення перевірок через зміну реєстраційних даних або адрес
Мінімізується можливість для недобропорядних суб’єктів ухилятися від заходів контролю, змінюючи свої 
реєстраційні дані та переїжджаючи в сусідню будівлю.

Інспектор отримує право здійснювати перевірку за фактичним місцем ведення діяльності та/або знаходження 
суб’єкта господарювання чи його об’єктів. 

Планові заходи державного нагляду (контролю) можуть здійснюватися протягом строку здійснення одного 
планового заходу одночасно за всіма адресами діяльності суб’єкта господарювання.

Уникнення перевірок шляхом недопуску органів до перевірок 
без повідомлення
Пропонується виключити необхідність надсилання органом державного нагляду (контролю) письмового 
повідомлення суб’єкту господарювання про плановий захід державного нагляду (контролю). 

Відсутність такого письмового повідомлення виключено з підстав недопуску суб’єктом господарювання органу 
державного нагляду (контролю) до здійснення заходу державного нагляду (контролю). 

Інформація про планові заходи державного нагляду (контролю) розміщуватиметься на сайті органу та в ІАС. 



ЛІКВІДАЦІЯ СХЕМ: 

Уникнення перевірок через відсутність керівника 
або непризначення ним уповноваженої особи 
Усунено схему уникнення перевірки, за якої відсутність керівника суб’єкта господарювання або непризначення ним 
уповноваженої особи унеможливлювала здійнення заходу державного нагляду (контролю).

Відсутність керівника або не призначення ним уповноваженої особи вважатиметься перешкодою для діяльності 
органів державного нагляду (контролю) та є підставою для накладення штрафу. 

Уникнення перевірок через невнесення контролюючим органом 
запису до журналу 
Усунено схему уникнення перевірки, за якої посадові особи органу контролю не допускалися до заходу контролю у 
разі невнесення запису до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю).

Інформація про всі заходи міститься в ІАС, отже законопроектом не передбачено ведення суб’єктами 
господарювання журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) та обов’язку органу контролю вносити 
до нього запису.



ІНТЕГРОВАНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА: 

Підвищення автоматизації процесів, пов’язаних з організацією 
та проведенням перевірок
Розширюється функціонал Інтегрованої автоматизованої системи та перелік інформації, що вноситься до неї. 

Це забезпечить автоматизацію обробки даних, а також сприятиме прозорості та законності усіх процесів, 
пов’язаних із проведенням заходів контролю. 

Взаємодія з органами контролю через безкоштовний зручний 
е-кабінет: можливість електронного подання скарг підприємством
Закріплюється можливість подання скарги до органу контролю та можливість відмовитися від комплексного 
планового заходу через електронний кабінет.



Взаємодія з органами контролю через безкоштовний зручний 
е-кабінет: можливість здійснення електронних перевірок
Можливість здійснювати заходи державного нагляду (контролю) та обмін документами в електронній формі за 
допомогою інтегрованої автоматизованої системи. 

Така можливість дозволить економити часові та організаційні ресурси, пов’язані із здійсненням заходів ДНК.

ІНТЕГРОВАНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА: 

Розширення функціоналу Інтегрованої автоматизованої системи 
та перелік інформації, що вноситься до неї
Це забезпечить автоматизацію обробки даних, а також сприятиме прозорості та законності усіх процесів, 
пов’язаних із проведенням заходів контролю. 

Зокрема, передбачено:

 формування рейтингу суб’єктів господарювання за ступенями ризику;

 автоматичного формування проектів річних планів на наступний плановий період;

 складання актів за результатами заходів державного нагляду (контролю);

 формування звітів про виконання річних планів та здійснення позапланових заходів;

 електронного заходу державного нагляду (контролю).



ЗМІНИ В СИСТЕМІ 
«ІНСПЕКЦІЙНИЙ ПОРТАЛ (ІАС)»



ЗМІНИ, ЩО ВЖЕ ДОСТУПНІ 
НА ІНСПЕКЦІЙНОМУ ПОРТАЛІ



Інформаційні 
відвідування

Превентивні 
заходи

Крім заходів державного нагляду (контролю) органи ДНК здійснюють 
значну превентивну роботу у формі превентивних заходів та 
інформаційних відвідувань. 

Для того, щоб органи мали можливість фіксувати такі заходи, було додано 
два нових каталоги:



ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДВІДУВАННЯ ТА ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ

Превентивні заходи — заходи, що проводяться 
органами контролю для підвищення обізнаності 
підприємців про вимоги законодавства.  

Система дозволяє виконати наступні дії: 
 додавати заходи типу  «Превентивний захід» 

або «Інформаційне відвідування»; 

 переглядати всі внесені 
заходи як працівникам інспекції, 
так і неавторизованим користувачам; 

 відображати даний розділ для тих органів, 
що здійснюють превентивну роботу та хочуть 
оприлюднювати її результати. 



СТАТИСТИКА

Внесені у систему заходи Держпраці станом на 01.09.2020

Превентивні 
заходи

89383
заходів

Інформаційні 
відвідування

321 832
заходів



Відомості про наявність 
звернень фізичних осіб 
про порушення суб’єктами 
господарювання їх прав

Відомості про наявність 
на підприємстві нещасних 
випадків (сфера охорони 
праці)

Для вдосконалення роботи органів контролю, довідник «Суб’єкти 
господарювання» доповнено такою інформацією:

Відомості про належність 
суб’єктів господарювання 
до суб’єктів мікро-, 
малого, середнього та 
великого підприємництва

Відомості про 
наявність у суб’єкта 
господарювання ліцензій



ВІДОМОСТІ ПРО НАЯВНІСТЬ У СУБ’ЄКТА  
ГОСПОДАРЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ

Система дозволяє виконати наступні дії: 
 переглядати всі внесені 

заходи як працівникам інспекції, 
так і неавторизованим користувачам; 

 вносити та зберігати дані про 
ліцензування, які можуть бути потрібні 
для певних органів державного нагляду 
контролю чи сфер господарювання;

 керувати станом дії ліцензії.



ВІДОМОСТІ ПРО НАЛЕЖНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
ДО СУБ’ЄКТІВ МІКРО-, МАЛОГО, СЕРЕДНЬОГО ТА ВЕЛИКОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА

Оскільки під час кожної перевірки 
орган контролю зобов’язаний вказати 
у формі акту розмір підприємства, 
ця інформація тепер акумулюється і 
може бути використана іншими органами 
контролю для кращої підготовки до 
перевірки, зокрема – визначення гранично 
допустимого строку перевірки.



ВІДОМОСТІ ПРО НАЯВНІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
ПРО ПОРУШЕННЯ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЇХ ПРАВ

Якщо підставою для проведення 
перевірки було звернення фізичної особи 
щодо порушення її прав – інформація 
про це звернення відображається 
не лише у перевірці, але й у досьє 
суб’єкта господарювання. Це дозволяє 
використовувати інформацію під час 
визначення ступеня ризику у тих сферах, 
де наявність такого звернення є критерієм.



ВІДОМОСТІ ПРО НАЯВНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ (СФЕРА ОХОРОНИ ПРАЦІ)

Інформація про наявність нещасних 
випадків на підприємстві відтепер 
також вноситься у досьє підприємства. 
Це дозволяє використовувати інформацію 
під час визначення ступеня ризику у тих 
сферах, де наявність таких випадків, а також 
масштаб їх наслідків є критерієм.



Уніфікований перелік 
причин непроведення 
заходу державного 
нагляду (контролю)

Розширені відомості 
про накладені санкції 
та інші заходи впливу

Перелік питань 
з форми акту, що будуть 
перевірятися 

Відомості про 
призначення експертизи 
(випробування) зразків 
продукції, лабораторні 
дослідження

Розділ внесення інформації про заходи державного нагляду 
(контролю) доповнено такими блоками:



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ФОРМИ АКТУ, ЩО БУДУТЬ ПЕРЕВІРЯТИСЯ

При внесенні інформації про направлення 
на перевірку, інспектор має змогу зазначити 
конкретні питання з форми акту або 
блоки питань, що будуть перевірятися.
Це може бути використано підприємствами 
для кращої підготовки до перевірки.



ЕКСПЕРТИЗА (ВИПРОБУВАННЯ) ЗРАЗКІВ ПРОДУКЦІЇ, 
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Система дозволяє вносити інформацію 
про додаткові експертизи та лабораторні 
дослідження, що пов’язані із заходом 
державного нагляду (контролю), їх 
результати.



УНІФІКОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПРИЧИН НЕПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 
ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)

На основі акту про неможливість 
проведення заходу державного нагляду 
(контролю) та історичних даних про 
причини непроведення заходів протягом 
2018-2020 років, було визначено основні 
причини непроведення перевірок, що 
дозволить збирати якісні статистичні дані 
для подальшого аналізу.



РОЗШИРЕНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАКЛАДЕНІ САНКЦІЇ  
ТА ІНШІ ЗАХОДИ ВПЛИВУ

Розділ санкції був розділений на 3 великі 
компоненти: 

 Зупинення діяльності;
 Штрафи та анулювання дозвільних 

документів;
 Інші заходи впливу.

Кожен з блоків відтепер має оптимальну 
структуру та дозволить збирати якісні 
статистичні дані для подальшого аналізу.



Функціонал планування доповнено:

Новою формою 
річного та 
комплексного планів

Функціоналом 
узгодження дат 
перевірок безпосередньо 
в Інспекційному порталі



НОВОЮ ФОРМОЮ РІЧНОГО ТА КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНІВ

У зв’язку з затвердженням спільного наказу 
Мінекономіки та ДРС, форми річного та 
комплексного планів змінено.
Відповідні зміни застосовуються вже під час 
поточного планування.



ФУНКЦІОНАЛОМ УЗГОДЖЕННЯ ДАТ ПЕРЕВІРОК 
БЕЗПОСЕРЕДНЬО В ІНСПЕКЦІЙНОМУ ПОРТАЛІ

У зв’язку з автоматизованим визначенням 
дати комплексного заходу державного 
нагляду (контролю) органи контролю мають 
потребу в узгоджені змін таких дат на після 
публікації проекту комплексного плану. 



ЗМІНИ, ЩО БУДУТЬ ВПРОВАДЖЕНІ 
ПІСЛЯ УХВАЛЕННЯ ЗАКОНУ



Основні зміни, що будуть активовані після ухвалення закону:

Звернення ФОП та юридичних 
осіб про порушення їх прав 
органами контролю

Дані про наявність у суб’єкта 
господарювання договору 
страхування цивільної 
відповідальності

Перелік організацій, 
уповноважених 
здійснювати аудит

Відомості про здійсненні 
аудити

Запит на проведення аудиту



ЗВЕРНЕННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  
ПРО ПОРУШЕННЯ ЇХ ПРАВ

Система дозволяє виконати наступні дії: 
 подавати звернення на діяльність органів 

державного нагляду (контролю) фізичним 
та юридичним особам;

 отримувати відповідь від органів 
державного нагляду (контролю);

 переглядати історію звернень;
 завантаждувати звернення та відповідь 

на звернення.



ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Система дозволяє виконати наступні дії: 
 переглядати всі внесені 

договори як працівникам інспекції, 
так і неавторизованим користувачам; 

 вносити та зберігати відомості про 
укладені суб’єктами господарювання 
договори страхування цивільної 
відповідальності за шкоду, яку може бути 
заподіяно навколишньому природному 
середовищу, життю, здоров’ю та майну 
третіх осіб внаслідок порушення 
суб’єктами господарювання. 



ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ, УПОВНОВАЖЕНИХ  
ЗДІЙСНЮВАТИ АУДИТ

Система дозволяє виконати наступні дії: 
 переглядати перелік уповноважених на 

проведення аудиту суб’єктів по сферам 
контролю як працівникам інспекції, 
так і неавторизованим користувачам; 

 вносити дані про працівників що мають 
право створювати нові акредитовані 
організації;

 вносити дані про самі акредитовані 
організщації відповідальними 
користувачами.



Аудит — запропонований проектом Закону 
аналіз стану діяльності суб’єкта господарювання, 
що проводиться за його заявою органом 
державного нагляду (контролю) або 
уповноваженими на це у відповідній сфері 
органами державного нагляду (контролю). 

Система дозволятиме виконати наступні дії: 
 додавати заходи типу  «Аудит»; 

 переглядати всі внесені заходи як 
працівникам інспекції, так і неавторизованим 
користувачам; 

 відображати даний розділ для тих органів, що 
здійснюють аудит.

ВІДОМОСТІ ПРО ЗДІЙСНЕННІ АУДИТИ



ЗАПИТ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Система дозволятиме:
 суб’єктам господарювання — надсилати 

повідомлення про запит на проведення 
аудиту;

 органам контролю — повідомляти суб’єкт 
господарювання про задоволення або 
відмову від проведення аудиту.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


