Підсумки діяльності Громадської ради при Держпродспоживслужбі за рік
З 10.10.2016 по 10.10. 2017 відбулося 9 засідань Громадської ради при
Держпродспоживслужбі, 7 засідань комітету захисту прав споживачів, 3 засідання комітету
з безпечності харчових продуктів та ветеринарії, 1 засідання комітету фітосанітарної
безпеки, 1 засідання комітету з дотримання санітарного законодавства.
За рік роботи Громадська рада при Держпродспоживслужбі отримувала листи від
таких організацій: ТОВ Сінап Україна, BioTestLab, Національний Університет Біоресурсів
та Природокористування України, ВРУ Комітет з питань економічної політики, ГО
«Продовольча безпека», Міністерства юстиції України, Національне агенство з питань
запобігання корупції, ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів», Міністерство
економічного розвитку та торгівлі України, Юридично повірений – Шаповал Олександр
Володимирович, Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів.
Листи Громадської ради були направлені до Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Державної службу України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів, Міністерства юстиції України.
Громадська рада отримала 25 вхідних листів, які стосувалися таких питань:
- невідповідність процедури проведення депонування штамів міжнародному
законодавству та законодавству України.
- участі у круглому столі в Національному Університеті Біоресурсів і
Природокористування України щодо епізоотичного статусу благополуччя України,
результатів діяльності галузі ветеринарної медицини.
- пропозицій Держпродспоживслужбі України стосовно участі у робочій групі
Мінекономрозвитку щодо підготовки проекту Плану заходів з виконання Концепції
державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року.
- участі у комітетських слуханнях з питань захисту прав споживачів Комітету з
питань економічної політики Верховної Ради України,
- пропозиції для обговорення на спільній із Держпродспоживслужбою нараді,
- розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів»,
- запрошення на Конференцію на тему: «Сучасні системи безпечності харчових
продуктів»,
- роз`яснення щодо окремих положень Закону України: «Про запобігання корупції»,
- пояснень щодо приводу заповнення електронних декларацій членами Громадської
ради,
- звернення щодо якості продуктів харчування,
- пропозиція Держпродспоживслужбі України стосовно внесення змін до
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- щодо реалізації Концепції державної політики,
- щодо проведення публічного громадського обговорення.
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Також Громадською радою було відправлено 14 листів. Ці листи стосувались
наступних тем:
- поширення вузликового дерматиту великої рогатої худоби.
- проведення комітетських слухань на тему « Сучасний стан системи захисту прав
споживачів в Україні та шляхи її реформування».
- включення пропозицій Комітету захисту прав споживачів Громадської ради при
Держпродспоживслужбі до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю
Держпродспоживслужби України.
- погодження переліку питань спільної наради з Департаментом захисту прав
споживачів.
- участь у комітетських слуханнях з питань захисту прав споживачів.
- участь у робочій групі Мінекономрозвитку,
- про деякі положення Закону України «Про запобігання корупції»,
- щодо спільного звернення Громадської ради при Держпродспоживслужбі до
Кабінету Міністрів України,
- пропозиція Держпродспоживслужбі України стосовно внесення змін до
Орієнтовного плану консультацій з громадськістю,
- щодо виявлення фальсифікованих сирів твердих та плавлених на споживчому
ринку країни,
- щодо проведення Громадською радою при Держпродспоживслужбі громадської
експертизи діяльності Держпродспоживслужби.

