ОБҐРУНТУВАННЯ п р о е к т у СЕКТОРАЛЬНОГО ПЛАНУ
державного ринкового нагляду Держпродспоживслужби
на 2020 рік
Відповідно до статті 20 Закону України «Про державний ринковий нагляд
і контроль нехарчової продукції», на підставі постанов Кабінету Міністрів
України від 26.12.2011 № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та
перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування
про їх виконання» (далі - Порядок) та від 26.12.2011
№1404
«Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за
якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів
ризику», Держпродспожислужбою розроблено проект секторального плану
державного ринкового нагляду на 2020 рік (далі - проект секторального плану).
До проекту секторального плану включено види продукції, які, згідно з
постановою
Кабінету Міністрів
України
від 28.12.2016
№ 1069
«Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного
ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд», віднесено до
сфери відповідальності Держпродспоживслужби.
Відповідно до Порядку при розробці цроєкту секторального плану
враховані пропозиції Державної фіскальної служби України щодо здійснення
контролю продукції.
Проведення спільних планових перевірок характеристик продукції
протягом 2020 року не передбачено.
Використовуючи інтегрований підхід до формування і реалізації
державної політики у сфері державного ринкового нагляду в межах сфери своєї
відповідальності, під час розроблення проекту секторального плану
Держпродспоживслужбою враховано:
належність видів продукції до підвищеного ступеню ризику;
аналіз відомостей, включених до системи оперативного взаємного
сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;
аналіз даних національної інформаційної системи ринкового
нагляду;
результати моніторингу вжитих обмежувальних (корегувальних)
заходів;
аналіз інформації, одержаної за допомогою міжнародної системи
повідомлень про продукцію, що становить серйозний ризик «КАРЕХ»;
результатів моніторингу причин і кількості звернень споживачів
(користувачів) про захист їх права на безпеку продукції, причин і кількості
нещасних випадків і випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок
споживання (використання) продукції;
комплексний аналіз результатів роботи територіальних органів
Держпродспоживслужби за 2019 року.
За результатами проведених протягом 2019 року перевірок характеристик
продукції, зокрема електричного та електронного обладнання, що знаходиться в

реалізації на території України, встановлено ряд порушень, щодо
невідповідності продукції встановленим вимогам.
Також протягом зазначеного періоду до Держпродспоживслужби
надійшло 8 повідомлень від митних органів про призупинення митного
оформлення електричної та електронної продукції.
Відповідно до аналізу відомостей системи оперативного сповіщення про
небезпечну продукцію Європейського Союзу «КАРЕХ» встановлено, що серед
найбільш поширених видів продукції, яка становить загрозу суспільним
інтересам, упродовж 2019 року, як і в попередніх роках, є:
іграшки - близько 500 одиниць продукції; електричне, електронне та
низьковольтне обладнання - понад 130 одиниць продукції; лампи та
освітлювальна техніка - понад 80 одиниць продукції тощо.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1404
«Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за
якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів
ризику» передбачено розподіл продукції за рівнями небезпеки - від низького до
підвищеного. Отже, під час розроблення до проекту секторального плану було
включено продукцію, яка відноситься до підвищеного ступеня ризику.
Таким чином, секторальний план державного ринкового нагляду на 2020
рік дасть змогу здійснити заходи, направлені на підвищення рівня захищеності
споживачів від небезпечної продукції.
Проект секторального плану підлягає обговоренню із громадськістю у
законодавчо визначений термін.

