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Шановний Олеже Миколайовичу! 

 

Від імені Professional Association of Ecologists of Ukraine (Професійна 

асоціація екологів України – ПАЕУ) дозвольте висловити Вам повагу та 

вдячність. 

Окремо звертаємося до Вас щодо роз’яснень стосовно планування 

заходів на 2021 рік, опублікованих Державною регуляторною службою України 

(надалі – ДРС) за посиланням http://www.drs.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/10/Po-planu-na-2021-rik-dlya-suyektiv-1-1.pdf  

ПАЕУ розділяє позицію ДРС викладену в рекомендаціях, спрямовану на  

інформаційну підтримку суб’єктів господарювання, ефективну взаємодію з 

ДРС та органами державного нагляду (контролю) під час проходження етапу 

планування заходів державного нагляду (контролю). 

Водночас, звертаємо Вашу увагу на п. 6 рекомендацій. 

У відповідності до  ч. 1 ст. 5 Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (надалі – 

Закон) плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 

31 грудня планового року. 

Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на наступний 

плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу 

державного нагляду (контролю) та строки їх здійснення. 

За ч. 2 ст. 5 Закону залежно від ступеня ризику органом державного 

нагляду (контролю) визначається періодичність проведення планових 

заходів державного нагляду (контролю). 

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом 

державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, яка 

віднесена: 

до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки; 

до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки; 

до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п’ять років. 

http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Po-planu-na-2021-rik-dlya-suyektiv-1-1.pdf
http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Po-planu-na-2021-rik-dlya-suyektiv-1-1.pdf


Тобто, визначаючи мінімальну періодичність здійснення планових 

заходів, законодавець передбачив, що, наприклад, відносно субєкта 

господарювання, діяльність якого віднесена до  високого ступеня ризику, така 

періодичність складає не частіше одного разу на два роки, а не на два 

планових періода. 

Наведений в роз’ясненні ДРС  приклад щодо планового заходу в частині 

зазначення планового року відповідає вимогам Закону, але може порушувати 

передбачені Законом гарантії в частині конкретної дати початку 

планового заходу. 

Наприклад, плановий захід розпочався 31 грудня 2019 року. За логікою 

ДРС, дворічний період у такому випадку складається з 2019 та 2020 років, 

тобто двох планових років. Наступний плановий захід державного нагляду 

(контролю) цього суб’єкта може бути проведений у 2021 році. 2021 рік у цьому 

випадку є новим плановим роком, який обчислюється з 1 січня. Дата початку 

планового заходу в насипному періоді вказана – 02 січня 2021 року. 

Формально, за вказаних умов дотримано два планових періода 2019 та 2021 рік, 

але періодичність -  не частіше одного разу на два роки, порушена, 

оскільки перевірка розпочалася в 2019, тривала в 2020, наступна 

розпочалася в 2021 році. 

Тому саме дата наступного планового заходу фіксує початок його 

здійснення та забезпечує періодичність, передбачену ч. 2 ст. 5 Законом. 

 

Враховуючи викладене, керуючись Законом України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», просимо 

врахувати гарантії суб’єктів господарювання, передбачені ч. 2 ст. 5 Законом, у 

відносинах з суб’єктами господарювання, органами державного нагляду 

(контролю). 

 

 

З повагою, 

  

Президент ПАЕУ                                     Л. Циганок 

  

 

Виконала: 

 

Наталія Мороз 

(063)849-3806, adm@ecolog-ua.com 

 


