
Інформація щодо діяльності 
Управління захисту споживачів 

Головного управління  Держпродспоживслужби в Донецькій області 
за 2018 рік        

        Діяльність Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспожив-
служби   в  Донецькій області (далі – Управління захисту споживачів, або Управління)  
протягом січня - грудня 2018 року була спрямована на забезпечення виконання ст.42 
Конституції України, Законів України, Указів та доручень Президента України, постанов, 
розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України, рішень, наказів та завдань 
Держпродспоживслужби,  доручень  Донецької  обласної державної адміністрації - 
Донецької обласної військово - цивільної адміністрації. 
       Фахівцями Управління захисту споживачів проводилась постійна робота щодо 
підвищення ефективності діяльності, зміцнення ділових контактів і взаємодії з 
облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами 
і органами державного контролю і нагляду, посилення виконавчої дисципліни на території 
області, підконтрольній українській владі. 
      Вищезазначеними фахівцями, відповідно до сфери відповідальності, протягом звітного 
періоду розглядалися скарги споживачів, вирішувалися питання щодо захисту їх прав на 
місцях, проводилася просвітницька, роз'яснювальна робота серед населення щодо 
відстоювання своїх прав як споживачів, у т.ч. через засоби масової інформації. 
         Спеціалістами Управління захисту споживачів   надавалася  практична і методична 
допомога фахівцям міськвиконкомів та райдержадміністрацій, підконтрольних 
українській владі,  у межах наданих повноважень.  
        В зв’язку з обмеженнями, введеними в дію Законом України "Про тимчасові заходи 
на період проведення антитерористичної операції" (далі - Закон про тимчасові заходи) та 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275 «Про затвердження 
переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів 
України», втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1164 
щодо критерієв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням 
робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів 
державного нагляду (контролю), перевірки суб`єктів господарювання фахівцями 
Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби  в 
Донецькій області  не проводились.  

       За результатами позапланових перевірок 2017 року, проведених на підставі звернень, 
листів Мінекономрозвитку України, згідно одержаних Згод Держпродспоживслужби, 
Управлінням захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в 
Донецькій області (далі-Управління) у 2018 році вжито низку заходів згідно чинного 
законодавства та застосовано до 3 суб’єктів господарювання 3 адміністративно-
господарські санкції на загальну суму 417783,49 грн., в тому числі: - 1 адміністративно-
господарську санкцію за створення перешкоди службовим особам центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує  державну політику у  сфері державного контролю за 
додержанням законодавства про захист прав споживачів у проведенні перевірки.               

        

 



 
       Постанови про накладені санкції, на загальну суму 417783,49 грн. були спрямовані до 
територіальних  підрозділів Державної виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Донецькій області для виконавчого провадження, з яких суму  
штрафу у розмірі 227000 грн. стягнуто в примусовому порядку. Матеріали однієї 
перевірки знаходяться на розгляді в суді. 
       Інформації про встановлені порушення направлені до територіальних підрозділів 
Головного управління Національної Поліції в Донецькій області.  
       У відповідності до вимог Закону України «Про рекламу» Управлінням за 12 місяців 
2018 року  проведені моніторінгові дослідження 763 носіїв реклами: 642 – у сфері 
зовнішньої реклами, 25 – у сфері внутрішньої, 7 – на телебаченні та радіо, 22 – в 
друкованих ЗМІ, 67 – на транспорті.  
        Протягом  12 місяців 2018 року заведено 29 справ по рекламоносіях за виявлені 
порушення вимог законодавства про рекламу у сфері зовнішньої реклами, в тому числі 15 
справ стосовно дотримання рекламодавцями та розповсюджувачами реклами вимог ст. 22 
Закону щодо законності реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для 
товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності під якими випускаються 
алкогольні напої та тютюнові вироби, в зв’язку з чим, прийнято 15 рішень про зупинення 
розповсюдження такої реклами.  
        У 2018 році за порушення законодавства про рекламу накладено 25 штрафів до 
суб’єктів підприємницької діяльності на загальну суму – 66,8 тис. грн., з яких 8 на 
загальну суму  13,3 тис. грн. добровільно сплачені до бюджету, 2 справи із штрафами на 
загальну суму 7,3 тис. грн., які добровільно не сплачені суб’єктами господарювання, 
знаходяться на розгляді в суді, зокрема, ці рішення були застосовані у 2017 році. 
       За результатами розгляду чотирьох справ (із 6, що знаходилися в суді), протягом 12 
місяців 2018 року, винесені судові рішення про стягнення з відповідачів сум 2-х штрафів, 
застосованих Управлінням за порушення законодавства про рекламу на загальну суму 2,1 
тис. грн.. 
         Робота зі зверненнями громадян - один із пріоритетних напрямків діяльності 
Управління захисту споживачів, якому приділяється  постійна і неослабна увага. 
         При розгляді звернень фахівці керуються Законом України «Про звернення 
громадян», Указами Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення 
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування»,  «Про додаткові заходи щодо поліпшення 
інформаційної політики споживачів», Постановами Уряду, розпорядженнями та 
дорученнями Донецької  обласної державної адміністрації - Донецької обласної військово 
- цивільної адміністрації, наказами та листами Держпродспоживслужби, наказами та 
розпорядженнями начальника Головного управління Держпродспоживслужби в 
Донецькій області та іншими нормативно-правовими документами щодо захисту прав 
споживачів. 
         Протягом 12 місяців 2018 року до Управління захисту споживачів Головного 
управління Держпродспоживслужби в Донецькій області надійшло 767 звернень 
споживачів, з  яких розглянуто у звітному періоді 695 скарг, 53 одержаних звернення 
надіслано за належністю. Вирішено на користь споживачів 241 звернення, що складає 
34,7% від розглянутої кількості, з них: 
         - 112 звернень з питань придбання непродовольчих товарів; 
         - 103 звернення з питань надання послуг; 
         - 26 звернень з питань торгівлі продовольчими товарами. 
        Споживачам, що звернулися до Управління, за придбані товари та надані послуги,  
повернуто 315 тис. грн., зокрема: 
         - за непродовольчі товари – 227,7 тис.грн.; 
         - за ненадані послуги – 87 тис.грн.. 



        За період з початку року звернення споживачів одержані: з Урядової «гарячої лінії», 
Донецького обласного контактного центру Донецької облдержадміністрації та на 
електронну пошту Головного управління – 390; надійшли  письмово – 367.  
         Звернення, які надійшли до Управління, розглянуті у встановлені строки, заявникам 
направлені обґрунтовані письмові відповіді.  
         Якщо проаналізувати  характер звернень, одержаних на розгляд за звітний період, 
можна дістати висновків, що питому вагу складають звернення з питань надання послуг - 
352, або 45,9 % від загальної кількості одержаних скарг, з них - 48 на житлово– 
комунальні послуги; з питань придбання непродовольчих товарів - 292, або 38,1 % від 
загальної кількості одержаних заяв;  а також з питань торгівлі продовольчими товарами - 
94, або 12,3 % від загальної кількості одержаних скарг; щодо придбання товарів через 
інтернет, поза торговельними або офісними приміщеннями,  при укладанні договору на 
відстані - 29, або 3,8 % від загальної кількості одержаних заяв.  
         Динаміка та характер звернень громадян свідчить, що серед звернень з питань якості 
товарів народного споживання, більшість стосується якості непродовольчих товарів 
(групи товарів складної побутової техніки, комп’ютерів, мобільних телефонів, взуття, 
одягу, меблів,  тощо).    
        Аналіз  матеріалів  звернень споживачів, одержаних Управлінням, свідчить  що 
ситуація на споживчому ринку  залишається  складною, у  містах та районах області, в 
яких мешкають заявники, суб’єктами господарської діяльності не забезпечується 
дотримання вимог Законів України «Про захист прав споживачів», «Про звернення 
громадян», порушуються правила торговельного і побутового обслуговування та інш., а 
недосконалість діючого законодавства в житлово-комунальній сфері значно ускладнює 
процес вирішення звернень споживачів, що призводить до їх розгляду у судовому 
порядку.  
        Проблемні питання, викладені у зверненнях споживачів, розповсюдження 
споживацьких знань, інформації про практичне застосування законодавства  за 
напрямками діяльності Управління захисту споживачів протягом 12 місяців 2018 року 
висвітлювалися  на сайті Головного управління в засобах масової інформації. За звітний 
період здійснено 15 публікацій  і виступів в ЗМІ, підготовлено та оприлюднено на сайті 
Головного управління 11 пам’яток/інформацій для споживачів та суб’єктів 
господарювання. 
       Протягом року фахівцями управління захисту споживачів проведені семінари -  
наради, круглі столи, лекції  за участю: фахівців органів місцевого самоврядування, 
суб’єктів господарювання та їх представників, представників ЗМІ, та інших зацікавлених 
осіб з обговорення проблемних питань у сфері захисту прав споживачів, реклами, 
антитютютнового законодавства, метрологічного та державного ринкового нагляду та 
шляхів їх вирішення. Розглядалися питання практичного застосування чинного 
законодавства про захист прав споживачів,  які найчастіше  виникають у фахівців 
відповідних підрозділів органів місцевого самоврядування при наданні консультацій, 
роз'яснень споживачам, в тому числі при роботі  інформаційно-консультаційних «гарячих 
ліній».  
      З вищезазначених питань проведено 7 семінарів-нарад та 3 круглих стола:  
29.03.2018,- семінар-нарада у Покровській міській раді; 
29.03.2018,- семінар-нарада у Слов’янській міській раді; 
30.03.2018,- семінар-нарада у Мирноградській міській раді; 
10.04.2018,- лекція-семінар, спільно з викладачами кафедри правознавства Донбаського 
інституту техніки та менеджменту ПВНЗ «Міжнародного науково-технічного 
університету» у місті Краматорську; 
10.05.2018,- семінар-навчання, під патронатом Донецької облдержадміністрації, у 
Святогірській міській раді; 
30.10.2018,- семінар-нарада у Бахмутській міській раді; 



14.11.2018,- семінар-тренінг у «Центрі розвитку підприємництва» м. Маріуполя; 
15.11.2018,- круглий стіл у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Донецькій 
області за участю фахівців Головного управління Держпраці у Донецькій області; 
14.12.2018, - круглий стіл у Добропільській міській раді; 
21.12.2018,- круглий стіл у Курахівській міській раді. 
       Інформацію про проведені заходи висвітлено на офіційному веб-сайті Головного 
управління, сайтах органів місцевого самоврядування та через ЗМІ.   
       Протягом 2018 року проводилась роз’яснювальна робота з висвітлення актуальних 
питань у сфері захисту прав споживачів, реклами, антитютютнового законодавства, 
метрологічного та державного ринкового нагляду, у розділі управління захисту 
споживачів на офіційному веб-сайті Головного управління та через ЗМІ.  
      Систематично проводилась робота з оновлення та актуалізації інформації про 
нормативно-правові акти, що регулюють діяльність Управління захисту споживачів  за 
напрямками сфери  відповідальності на офіційному веб-сайті Головного управління 
Держпродспоживслужби в Донецькій області у розділі управління захисту споживачів. 
       Зазначена роз’яснювальна робота проводилась з метою: навчити споживачів 
відстоювати свої споживацькі права у відповідності до чинного законодавства; навчити 
суб’єктів господарювання працювати на ринку України згідно з вимогами законодавства; 
сприяти прозорості ринку та усвідомленню суб’єктами господарювання своєї 
відповідальності перед споживачами (користувачами) та партнерами; не допустити 
дискримінацію суб’єктів господарювання та недобросовісну конкуренцію; надати 
практичну допомогу фахівцям органів місцевого самоврядування у здійсненні ними 
делегованих повноважень щодо захисту прав споживачів. 
        З метою постійного контролю за організацією роботи зі зверненнями громадян 
вживалися наступні заходи: 
       -  підсумки роботи зі зверненнями громадян постійно розглядаються на нарадах і 
колегіях Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області; 
       -  для зручності мешканців Донецької області,  з урахуванням складних 
комунікаційних умов (проведення АТО), працівники Управління захисту споживачів 
Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області були територіально 
розміщені у                            м. Краматорськ, м. Покровськ, м. Волноваха, м. Маріуполь; 
         -спеціалістами Управління захисту споживачів Головного управління 
Держпродспоживслужби в Донецькій області, в режимі роботи Управління,  надавалися 
консультації споживачам за телефонами трьох відомих мобільних операторів України. 
Протягом 12 місяців 2018року фахівцями Управління надано близько 1589 консультацій, 
як споживачам так і суб'єктам господарювання.            
         В звітному періоді в Управлінні захисту споживачів Головного управління 
Держпродспоживслужби в Донецькій області працювали 6 фахівців. 
 
 


