
Інформація щодо діяльності 
Управління захисту споживачів 

Головного управління  Держпродспоживслужби в Донецькій області 
за 2017 рік        

       Законом України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 
операції" (далі - Закон про тимчасові заходи), визначені тимчасові заходи для 
забезпечення підтримки суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території 
проведення антитерористичної операції, та осіб, які проживають у зоні проведення 
антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення. 
        Відповідно до статті 3 Закону про тимчасові заходи, органам і посадовим особам, 
уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері 
господарської діяльності, у період та на території проведення антитерористичної 
операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок 
суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення 
антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб'єктів господарювання, що 
відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня 
ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з 
високим ступенем ризику. 
       Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та 
на шість місяців після дня її завершення. 
       Статтею 1 Закону про тимчасові заходи, зокрема визначено, що територія проведення 
антитерористичної операції - територія України, на якій розташовані населені пункти, 
визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася 
антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України "Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 "Про невідкладні 
заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності 
України" від 14.04.2014 № 405/2014.        
       Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015р. № 1275р, 
затверджено Перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася 
антитерористична операція, зокрема населені пункти Донецької області включено до 
зазначеного Переліку.  
        В зв’язку із вищезазначеним,  планові  перевірки суб`єктів господарювання, згідно 
напрямків діяльності та позапланові перевірки суб`єктів господарювання з питань 
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на 
здоров’я населення, державного ринкового та метрологічного нагляду, фахівцями 
Управління захисту споживачів (далі-Управління) Головного управління 
Держпродспоживслужби  в Донецькій області  протягом 12 місяців 2017 року  не 
проводились.  
        Протягом звітного періоду, на підставі звернень споживачів та одержаних погоджень 
на проведення позапланових заходів контролю, фахівцями Управління перевірено 10 
суб’єктів господарювання з питань дотримання законодавства щодо захисту прав 
споживачів, зокрема з питань дотримання правил торгівлі продовольчими товарами – 1;  
щодо якості непродовольчих товарів – 5; щодо якості послуг - 4.  
        За результатами проведених позапланових перевірок суб’єктів господарювання з 
питань, викладених у зверненнях, до адміністративної відповідальності  притягнуто 2 
особи, на яких накладені штрафи  на загальну суму 0,17 тис. грн., до 1 суб’єкта 
господарювання застосовано  адміністративно-господарське стягнення на суму 0,170 тис. 
грн. Штрафи сплачені до держбюджету у добровільному порядку, у повному обсязі. 
       У відповідності до вимог Закону України «Про рекламу» Управлінням захисту 
споживачів протягом 2017 року проведені моніторінгові дослідження 705 носіїв реклами: 
588 – у сфері зовнішньої реклами, 25 – у сфері внутрішньої реклами, 6 – на радіо та 
телебаченні, 21 – в друкованих ЗМІ, 65 – на транспорті. 



       Протягом  12 місяців 2017 року заведено 11 справ по рекламоносіях за виявлені 
порушення вимог законодавства про рекламу у сфері зовнішньої реклами, в тому числі 8 
справ стосовно недотримання рекламодавцями та розповсюджувачами реклами вимог 
статті 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.  
       Застосовано 11 рішень про накладення штрафів за порушення законодавства про 
рекламу до суб’єктів підприємницької діяльності на загальну суму – 19,7 тис. грн., з яких  
5 на загальну суму  4,23 тис. грн. добровільно сплачені до бюджету, 6 справ із штрафами 
на загальну суму 15, 47 тис. грн., які добровільно не сплачені суб’єктами господарювання, 
знаходяться на розгляді в суді. 
        У 2017 році до Управління захисту споживачів Головного управління 
Держпродспоживслужби в Донецькій області надійшло 416 звернень споживачів, які 
розглянуті. Вирішено на користь споживачів 142 звернення що складає 34,1% від 
розглянутої кількості. Споживачам, що звернулися до Управління, за придбані товари та 
надані послуги неналежної якості,  повернуто 217,7 тис. грн., з них:  
          за непродовольчі товари – 169,02 тис.грн.;   
          за неякісні послуги – 48,4 тис.грн.;   
          за неякісні продовольчі товари – 0,28 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 – 224; надійшли  письмово – 189.    
       Звернення та скарги, які надійшли в Управління, розглянуті у встановлені строки, 
заявникам направлені обґрунтовані письмові відповіді.  
       Якщо проаналізувати  характер звернень, які надійшли на розгляд за звітний період, 
можна дістати висновків, що питому вагу складають звернення щодо якості 
непродовольчих товарів - 231, або 55,5% від загальної кількості одержаних скарг; щодо 
якості послуг- 154, або 37 % від загальної кількості одержаних заяв, з них - 30 на житлово 
– комунальні послуги;  а також щодо якості продовольчих товарів - 31, або 7,5 % від 
загальної кількості одержаних скарг; щодо придбання товарів через інтернет, поза 
торговельними або офісними приміщеннями,  при укладанні договору на відстані - 13, або 
3,3 % від загальної кількості одержаних заяв.          
         Динаміка та характер звернень громадян свідчить, що серед звернень з питань якості 
товарів, більшість стосується якості непродовольчих товарів (взуття, одягу, меблів, групи 
товарів складної побутової техніки, комп’ютерів, мобільних телефонів 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 щодо захисту 
прав споживачів, державний ринковий та метрологічний нагляд, протягом 2017 року 
висвітлювалися в засобах масової інформації,  на сайті Головного управління 
Держпродспоживслужби в Донецькій області. За звітний період здійснено 9 публікацій і 
виступів в ЗМІ. 
       Спеціалістами Управління захисту споживачів Головного управління 
Держпродспоживслужби в Донецькій області, в режимі роботи Управління, на прийомі, а 
також за телефонами трьох відомих мобільних операторів України, надавалися 



консультації з питань напрямків діяльності споживачам, суб'єктам господарювання, 
фахівцям органів місцевого самоврядування, зацікавленим особам. 
      Протягом 2017 року фахівцями Управління надано близько 1258  консультацій. 
      Фахівцями Управління захисту споживачів постійно вживалися заходи щодо 
підвищення рівня організаційної роботи із зверненнями громадян як одного із важливих 
факторів впливу на поліпшення морально-психологічної ситуації в містах, районах, 
населених пунктах Донецької області, підконтрольних українській владі.  
      Для зручності мешканців Донецької області,  з урахуванням складних комунікаційних 
умов (проведення АТО), працівники Управління захисту споживачів Головного 
управління Держпродспоживслужби в Донецькій області територіально були розміщені          
у м. Краматорськ, м. Покровськ, м. Волноваха та  м. Маріуполі. 
      В звітному періоді в Управлінні захисту споживачів Головного управління 
Держпродспоживслужби в Донецькій області працювали 6 фахівців. 
 

 
 


