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І.Загальні положення
1.1. Це Положення визначає завдання та функціональні обов’язки відділу 

державного контролю (далі -  Відділ) управління безпечності харчових продуктів 
та ветеринарії (далі -  Управління) Головного управління Держпродспоживслужби 
в Хмельницькій області та повноваження його керівника — заступника начальника 
Управління - начальника відділу державного контролю (далі -  заступника 
начальника Управління - начальника Відділу).

1.2. Відділ є структурним підрозділом управління безпечності харчових 
продуктів та ветеринарії Головного управління Держпродспоживслужби в 
Хмельницькій області (далі -  ГУ Держпродспоживслужби), що підпорядковується 
безпосередньо начальнику Управління.

Положення про Відділ затверджується начальником ГУ 
Держпродспоживслужби.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
указами Президента України, постановами та актами Кабінету Міністрів України, 
наказами Мінфіну, наказами Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів, іншими нормативно -  правовими 
актами, що регламентують державну політику в сфері державного контролю, 
наказами начальника ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, а 
також положенням про ГУ Держпродспоживслужби, про Управління та цим 
положенням.

2. Основні завдання та обов’язки
Відділ відповідно до покладених на нього завдань у галузі державного 

контролю :
2.1. Забезпечує виконання інспекційних функцій в сфері проведення 

державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за здоров'ям та 
благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових 
продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, кормів та інших об’єктів 
санітарних заходів, охорони території України від занесення збудників особливо 
небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро 
(далі - МЕБ), з територій інших держав або карантинних зон.

2.2. Здійснює інспекційно-контрольні та інспекційно-моніторингові заходи 
при проведенні державного нагляду (контролю) за:

- тваринами, харчовими продуктами, іншими об’єктами санітарних заходів, 
пов’язаними з продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, 
племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним 
матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, 
преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за 
тваринами та супутніми об'єктами, штамами мікроорганізмів, а також



потужностями, що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання 
та обігу;

- діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, 
перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини);

- проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях, які 
використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, 
харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках;

- безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з 
метою їх експорту та імпорту, а також видачею міжнародних ветеринарних 
(санітарних) сертифікатів (для держав СНД - ветеринарних свідоцтв у визначених 
законодавством випадках);

- переміщенням тварин, харчових продуктів, інших об’єктів санітарних 
заходів, пов’язаних з продуктами тваринного походження, репродуктивного 
матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних 
препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, засобів 
ветеринарної медицини, засобів догляду за тваринами та супутніми об'єктами, 
штамів мікроорганізмів;

- організацією роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин і 
відходів тваринного походження;

- здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними 
особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини;

- дотриманням законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин.
2.3. Інспектує проведення заходів та організацію роботи із захисту 

населення від хвороб, спільних для тварин і людей.
2.4. Проводить контрольні перевірки з питань дотримання умов 

провадження ліцензованих видів господарської діяльності відповідно до закону та 
в межах своєї компетенції.

2.5. Проводить інспекційні та моніторингові заходи з питань контролю 
за виконанням загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини, у 
тому числі за проведенням моніторингу залишкової кількості ветеринарних 
препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного 
походження і кормах.

2.6. Перевіряє та контролює здійснення заходів з проведення дезінфекції, 
дезінсекції та дератизації на потужностях, що використовуються для 
виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, 
репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових 
добавок, преміксів та кормів, а також засобів, що використовуються для їх 
транспортування.

2.7. Здійснює контрольно-інспекційні заходи при локалізації та ліквідації 
спалахів заразних хвороб, спільних для тварин і людей.



2.8. Проводить інспекційні перевірки діяльності спеціалістів ветеринарної 
медицини незалежно від їх підпорядкування.

2.9. Здійснює заходи державного інспекційного контролю(нагляду) за 
розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин для запобігання 
жорстокому поводженню з ними.

2.10. Здійснює контрольні перевірки процедур з видачі органам страхування 
висновків щодо причин захворювання вимушено забитих, загиблих або знищених 
тварин.

2.11. Проводить інспекційно-контрольні та інспекційно-моніторингові 
заходи щодо встановлення карантину в разі виникнення особливо небезпечних 
хвороб, включених до списку МЕБ, або інших хвороб, що підлягають 
повідомленню, проведення карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів 
в інфікованій та буферній зонах, зоні спостереження.

2.12. Перевіряє діяльність установ ветеринарної медицини з організації та 
проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів, 
неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, 
біологічних продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів, інспектує 
проведення ветеринарно-санітарних заходів щодо перевірки безпечності харчових 
продуктів.

2.13. Здійснює заходи державного контролю(нагляду) при встановленні 
обмежень або заборон на імпорт, транзит та експорт об’єктів державного 
контролю, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені до 
списку МЕБ, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, з окремих держав 
або карантинних зон у разі підтвердження факту спалаху таких хвороб.

2.14. Проводить інспекційний контроль при проведенні експертиз і 
узгоджень проектів планування та будівництва тваринницьких ферм, 
потужностей, що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, підприємств 
з виробництва ветеринарних препаратів, ринків та при відведенні земельних 
ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин.

2.15. Розробляє та подає на затвердження плани щорічного державного 
інспекторського контролю(нагляду) в області, в межах своєї компетенції та 
відповідно до закону.

2.16. Перевіряє та погоджує встановлення на підставі результатів 
проведення аналізу ризику періодичності здійснення державного контролю 
кожної потужності, що є об’єктом державного контролю.

3. Права Відділу
3.1. Надавати пропозиції начальнику Управління щодо залучення до 

виконання окремих робіт, вивчення окремих питань через Головне управління 
учених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, 
організацій (за погодженням), представників інститутів громадського суспільства.



Залучати (за погодженням з начальником Управління) до проведення інспекційно- 
контрольних та інспекційно-моніторингових заходів спеціалістів інших відділів 
Управління та інших суміжних управлінь ГУ Держпродспоживслужби в 
Хмельницькій області або працівників управлінь Держпродспоживслужби в 
містах та районах області.

3.2. Одержувати в установленому законодавством порядку та в межах своєї 
компетенції інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності 
та їх посадових осіб.

3.3. Ініціювати перед начальником Управління скликання нарад, утворення 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, 
колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених завдань.

3.4. Користуватися в установленому законодавством порядку 
інформаційними базами даних державних органів, державною системою 
урядового зв'язку та іншими технічними засобами, за погодженням з начальником 
Управління.

3.5. В межах здійснення інспекційно-контрольних заходів організовувати 
відбір зразків харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, 
біологічних продуктів, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного та 
санітарно-епідеміологічного контролю та нагляду, а також, відповідно до 
компетенції, інших об’єктів регулювання.

3.6. Проводити контрольні (планові та позапланові) перевірки здійснення 
протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять 
професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини.

3.7. Проводити дослідження у сферах, що належать до компетенції 
Держпродспоживслужби.

3.8. Здійснювати заходи державного нагляду (контролю) відповідно до 
закону.

3.9. Вимагати відповідно до закону від суб’єктів господарювання усунення 
виявлених порушень.

3.10. Вживати у межах повноважень, передбачених законом, заходів до 
усунення порушень вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб 
до відповідальності відповідно до закону.

4. Структура Відділу
4.1. Відділ здійснює свої повноваження як безпосередньо так і через 

відповідні структурні підрозділи та фахівців управлінь Держпродспоживслужби в 
містах та районах, а також здійснює контроль за їх діяльністю.

4.2. Відділ очолює заступник начальника Управління -  начальник відділу, 
який за посадою є державним службовцем, виконує функції з державного нагляду 
та є державним інспектором.



4.3. Заступник начальника Управління -  начальник відділу призначається на 
посаду начальником ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області за 
погодженням із начальником Управління безпечності харчових продуктів та 
ветеринарні звільняється з посади начальником ГУ Держпродспоживслужби в 
Хмельницькій області.

4.3. Працівники Відділу, на яких покладено виконання функцій нагляду, є за 
посадами державними інспекторами.

5.1. Відділ несе відповідальність за несвоєчасне і неякісне виконання 
завдань і функцій передбачених цим положенням.

5.2. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за виконання 
покладених на Відділ завдань і обов’язків, визначає ступінь відповідальності 
спеціалістів, які входять до складу Відділу.

Заступник начальника управління 
безпечності харчових продуктів

5. Відповідальність

та ветеринари, начальник відділу 
державного контролю
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