Інформаційний моніторинг проведеної роботи відділами контролю в
сфері насінництва та розсадництва терорганів Держпродспоживслужби та
обласними фітосанітарними лабораторіями
за період 13.05 - 17.05.2019 р.

Результати проведеної роботи щодо визначення посівних якостей
насіння ярих культур обласними фітосанітарними лабораторіями
Станом на 20.05.2019 р. надійшло на перевірку 46,4 тис.тн ярих культур, з
них перевірено 45,9 тис.тн, з яких встановлено кондиційного насіння
42,3 тис.тн, некондиційного насіння 3,6 тис.тн.
Аналіз оперативних даних про кількість та якість
перевіреного насіння ярих культур
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Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва Управлінь
фітосанітарної безпеки терорганів Держпродспоживслужби проведена
роз’яснювальна робота серед 280 суб’єктів насінництва та розсадництва,
сільськогосподарських виробників, реалізаторів насіння та споживачів,
підготовлено та розміщено 17 статтей, які опубліковані на офіційних
веб-сайтах, 2 статті печатних ЗМІ.
Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва надавались
методична та консультативно-роз’яснювальна робота, проводилось роз’яснення
щодо відбору середніх проб насіння ярих та озимих культур для визначення
посівних якостей, ведення насінницької документації, в яких лабораторіях
можна якісно перевірити насіння та садивний матеріал, а також надавалися
рекомендації щодо вимог до придбання якісного сертифікованого насіння та
садивного матеріалу.
Під час проведення консультативної та роз’яснювальної роботи,
вручались «Рекомендації підприємцям, які здійснюють оптову та роздрібну
торгівлю насінням та садивним матеріалом», в яких вказані вимоги,
передбачені законодавством України щодо реалізації овочевих, баштанних та
квіткових культур, також інформація щодо ввезення насіння і садивного
матеріалу на територію України.
В Хмельницькій області за звітний період з метою підвищення
компетентності, відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня
професійної компетентності державних службовців спеціаліст відділу пройшов
тест та отримав Сертифікат ОБСЄ через платформу масових онлайн-курсів
Prometeus.
Протягом звітного періоду проведено 7 планових перевірок: в т. ч. 2 в
Миколаївській, 1 в Житомирській, Закарпатській, Київській, Полтавській та
Чернігівській областях, а також 3 позапланові перевірки в т. ч. 2 в
Херсонській та 1 в Вінницькій областях.

