
Інформація  
про результати діяльності у сферах захисту прав споживачів, реклами, 
антитютюнового законодавства, метрології та метрологічної діяльності 

управління захисту споживачів  
Головного управління  Держпродспоживслужби в Донецькій області  

за 1 півріччя 2020 року     
 

Діяльність управління захисту споживачів Головного управління Держпродспожив-
служби в Донецькій області (далі – управління захисту споживачів, або управління)  
протягом 2020 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. 
       Відповідно до сфери відповідальності, протягом звітного періоду розглядалися скарги 
споживачів, вирішувалися питання щодо захисту їх прав, проводилася просвітницька, 
роз'яснювальна робота серед населення щодо відстоювання своїх прав як споживачів, у т.ч. 
через засоби масової інформації. 
           Спеціалістами управління надавалася  практична і методична допомога фахівцям 
міськвиконкомів та райдержадміністрацій, підконтрольних українській владі,  у межах 
наданих повноважень.  
         Протягом 1 півріччя 2020 року планових перевірок суб'єктів господарювання з питань 
дотримання вимог законодавства у сферах захисту прав споживачів, антитютюнового 
законодавства, метрології  та метрологічної діяльності, управлінням захисту споживачів 
Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області не проводились, зразки 
продукції не відбирались, в зв’язку із обмеженнями встановленими дією мораторію на 
перевірки у зоні АТО/ООС.  
 Протягом звітного періоду, згідно наданих повноважень,  на підставі колективного 
звернення та погодження Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) 
за колективним зверненням, проведено позаплановий захід – перевірку  із здійснення 
державного нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання з питань викладених у зверненні. 
В ході перевірки встановлено  порушення  строків прийняття на абонентський облік та 
повірку вузлів комерційного обліку  гарячої чи питної води у споживачів, в  порушення 
вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». 
 Перевіркою щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у 
сфері захисту прав споживачів встановлені порушення. За результатами перевірки 
звернення, видано припис щодо припинення порушень прав споживачів суб’єктом 
господарювання; посадову особу (директора) притягнуто до адміністративної 
відповідальності та оштрафовано на суму 170 грн.; відповідно до Закону України «Про 
комерційний облік теплової енергії та водопостачання» до підприємства застосовано 
адміністративно-господарську санкцію 52550 грн..  Суб’єктом господарювання, подано 
позовну заяву про скасування постанов  Головного управління Держпродспоживслужби в 
Донецькій області про накладення штрафу 
 
 
 



        У сфері дотримання законодавства щодо реклами. 
У відповідності до вимог Закону України «Про рекламу» управлінням за 1 півріччя 

2020 року проведені моніторингові дослідження 389 носіїв реклами: 264 – у сфері зовнішньої 
реклами, 68 – у сфері внутрішньої, 22 – на радіо та телебаченні, 21 – в друкованих ЗМІ,        
14 – на транспорті.  

За виявлені порушення вимог законодавства про рекламу протягом 6 місяців  заведено 
- 19 справ, в тому числі у сфері зовнішньої реклами - 19 справ, у сфері реклами що містить 
інформацію або зображення, що порушує етичні, гуманістичні та моральні норми, нехтує 
правилами пристойності, а також містить твердження які є дискримінаційними за ознакою 
статі - 2 справи; у сфері порушень вимог порядку розміщення зовнішньої реклами (за 
зверненням органів місцевого самоврядування) - 4 справи; зокрема по деяких видах 
продукції: рекламі лікарських засобів – 1 справа, рекламі тютюнових виробів та алкогольних 
напоїв – 12 справ.   

Винесено 9 приписів до суб’єкта підприємницької діяльності про усунення порушень 
законодавства про рекламу. 

Застосовано 18 рішень про накладення штрафів за порушення законодавства про 
рекламу до суб’єктів підприємницької діяльності на загальну суму – 51,3 тис. грн.,               
3 рішення на загальну суму 5,46 тис. грн. добровільно сплачені суб’єктами господарювання 
до Держбюджету, 16 справ із штрафами на загальну суму 50,88 тис. грн., які добровільно не 
сплачені суб’єктами господарювання, передані для подальшого розгляду у судовому 
порядку.  

По 2 справах із штрафами на загальну суму 13,56 тис. грн., винесено судові рішення 
щодо стягнення них із суб’єктів господарювання в примусовому порядку. Судові рішення не 
набрали законної сили через карантин. 
        Щодо розгляду звернень. 

До Головного управління надійшло 299 звернень споживачів, з яких розглянуто у 
звітному періоді 212;  22 одержаних звернення надіслано за належністю. Вирішено на 
користь споживачів 77 звернення, що складає 36,3% від розглянутої кількості, з них: 

- 36 звернень з питань надання послуг; 
- 30 звернень з питань придбання непродовольчих товарів; 
- 11 звернень з питань торгівлі продовольчими товарами. 

Споживачам, що звернулися до управління, за результатами розгляду їх звернень,  
повернуто 81,105 тис. грн., зокрема: 

    - за непродовольчі товари – 56,232 тис.грн.; 
    - за ненадані послуги – 24,873 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 – 129; надійшли  письмово – 170.  

Звернення розглянуті у встановлені строки, заявникам направлені обґрунтовані 
письмові відповіді.  

Питому вагу складають звернення з питань надання послуг - 149, або 48,8 % від 
загальної кількості одержаних скарг, з них - 54 на житлово – комунальні послуги; з питань 
придбання непродовольчих товарів - 90, або 30,1 % від загальної кількості одержаних заяв;  а 
також з питань торгівлі продовольчими товарами - 42, або 14,05 % від загальної кількості 
одержаних скарг; щодо придбання товарів через інтернет, поза торговельними або офісними 
приміщеннями,  при укладанні договору на відстані - 18, або 6 % від загальної кількості 
одержаних заяв. 

Динаміка та характер звернень  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 ін., 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 щодо захисту 
прав споживачів протягом 1 півріччя 2020 року висвітлювалися  на сайті Головного 
управління в засобах масової інформації. За звітний період здійснено 12 публікацій  і 
виступів в ЗМІ, підготовлено та оприлюднено на сайті Головного управління 28 інформацій, 
пам’яток для споживачів та суб’єктів господарювання. 

Протягом поточного року фахівцями управління захисту споживачів Головного 
управління Держпродспоживслужби в Донецькій області, у взаємодії між державними 
органами та органами місцевого самоврядування, з метою  проведення спільної 
роз’яснювальної  роботи, проводились  семінари-наради, лекції, навчання за участю 
суб’єктів господарювання, їх представників; фахівців органів місцевого самоврядування;  
зацікавлених осіб; представників засобів масової інформації з обговорення проблемних 
питань у сфері захисту прав споживачів, реклами, антитютюнового законодавства 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-консультаційної «гарячої лінії».  

  З вищезазначених питань, до встановлення карантинних обмежень, проведено всього  
4 семінари-наради, лекції:: 

31.01.2020,- семінар-нарада у Костянтинівській міській раді; 
05.02.2020,- семінар-нарада у Мирноградській міській раді; 
12.03.2020,- семінар-нарада у Сіверській міській раді (ОТГ) Бахмутського району; 
12.03.2020,- семінар-нарада у  Покровській міській раді . 
Інформацію про заходи опубліковано на офіційному веб-сайті Головного управління 

та в ЗМІ.   
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа Мінекономіки 
від 19.03.2020 № 2112-11/19052-03 «Щодо протидії  поширенню коронавірусу COVID-19»,  
згідно наказу Держпродспоживслужби від 17 березня 2020 року № 231 «Про організацію 
заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 в 
територіальних органах Держпродспоживслужби, державних установах та підприємствах, 
що належать до сфери її управління», з початком карантинних заборон та обмежень, 
проведення всіх заходів у Головному управлінні, у тому числі, із роз’яснювальної роботи та 
взаємодії, переведено в он-лайн режим. 

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 в ЗМІ. 

Систематично проводилась робота з оновлення та актуалізації інформації про 
нормативно-правові акти, що регулюють діяльність Головного управління у розділі 
управління захисту споживачів. 
       Протягом 1 півріччя 2020 року, в режимі роботи управління, за телефонами трьох 
відомих мобільних операторів України,  фахівцями управління надано 2035 консультацій, як 
споживачам так і суб'єктам господарювання. 

 


