Додаток 2
до протоколу № 1 від 23 листопада 2018 р.
чергового засідання Громадської ради
при Держпродспоживслужбі

Звіт
Про роботу Громадської Ради при Державній службі України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Громадська Рада була створена у відповідності до законодавства України
та злагоджено і чітко в повному обсязі виконала всі завдання, які перед
собою ставила. Стан виконання плану роботи ГР за поточний та минулий рік
був оцінений Державним органом та складом ГР як задовільний та становить
95% завдань. Всі рішення демократично, прозоро та відкрито були
обговорені на спільних засіданнях, рішення приймалися виключно
більшістю. Всі питання, проблеми висвітлювалися та роз’яснювалися
відповідно запитів, які надходили від членів ГР та сторонніх осіб, які
зверталися за допомогою, консультацією та порадою. Жодне звернення не
залишилося без належної відповіді.
Рішенням членів ГР було створено чотири постійно діючі робочі органи –
Комітети. Відповідно:
1. Комітет Дотримання санітарного законодавства,
2. Комітет безпечності харчових продуктів та ветеринарії,
3. Комітет захисту прав споживачів
4. Комітет фітосанітарної безпеки
Робота
Комітету
дотримання
санітарного
законодавства
Громадської ради при Держпродспоживслужбі (далі Комітет) в
2017 – 2018 рр. здійснювалася на підставі затверджених Планів
роботи, що були частиною затвердженого Плану роботи
Громадської ради при Держпродспоживслужбі.
На підставі Планів роботи Комітету у 2017-2018рр. було організовано та
проведено п’ять засідань Комітету. Протягом 2017-2018 рр. члени Комітету
приймали активну участь у розробці та обговоренні проектів документів у
сфері санітарного законодавства, а саме:
1. Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у частині оптимізації системи центральних органів виконавчої влади
у сфері забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя».

2. Постанови КМУ «Про затвердження Порядку і правил проведення
еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів та
агрохімікатів».
3. Переліку нормативно-правових актів, які потребують опрацювання в
частині визначення щодо визнання їх такими, що втратили чинність.
4. Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про
затвердження Правил поводження з харчовими продуктами тваринного
походження, призначених для споживання людиною».
5. Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
Також, протягом звітного періоду, члени Комітету приймали активну
участь у запланованих заходах Громадської ради, її постійнодіючих і
тимчасових робочих органах.
Робота комітету безпечності харчових продуктів та ветеринарії
здійснювалася на підставі Положення про Громадську раду при
Держпродспоживслужбі, Регламенту роботи та її рішень, а також
річного Плану роботи Комітету, якій був частиною річного плану
роботи Громадської ради.
Для управління роботою Комітету та його тимчасових робочих органів
рейтинговим голосуванням були обрані Голова Комітету – Троцький М. ,
заступники Голови Комітет Миронова В., та секретар – Якименко Н.
Основною формою роботи Комітету були його чергові засідання, які
проходили в приміщеннях Держпродспоживслужбі. Протягом звітного
періоду було організовано та проведено 7 чергових засідань Комітету. Для
організації комунікацій між членами Комітету були створені група у
Фейсбук.
Протягом звітного періоду були розглянуті та вирішенні питання
порядку денного.
1. Розроблений та затверджений План роботи Комітету на 2017 рік грудень 2016 р.
2. Розроблений та затверджений План роботи Комітету на 2018 рік –
грудень 2017 р.
3. На чергових засіданнях були розглянуті питання порядку денного та
вирішені від членів комітету та споживачів, з виносом на голосування до
Голови Громадської ради при Держпродспоживслужбі. Які були задоволені в
повному обсязі.
Протягом звітного періоду керівництво та члени Комітету приймали
активну учать у засіданнях та заходах Громадської ради, спільної робочої
групи при Держпродспоживслужби.

Комітету захисту прав споживачів Громадської ради при
Держпродспоживслужбі (далі Комітет) був утворений її рішенням
від 09.12.2016 року.
До персонального складу Комітету ввійшли 18 членів Громадської ради
що більше 50% від її загального складу.
Робота комітету здійснювалася на підставі Положення про Громадську
раду при Держпродспоживслужбі, Регламенту роботи та її рішень, а також
річного Плану роботи Комітету, якій був частиною річного плану роботи
Громадської ради.
Для управління роботою Комітету та його тимчасових робочих органів
рейтинговим голосуванням були обрані Голова Комітету – Дарков В.М. та
секретар – Миронова В.В., яка сумлінно та якісно виконувала свої обов’язки.
Основною формою роботи Комітету були його чергові засідання, які
проходили в приміщеннях Держпродспоживслужбі. Протягом звітного
періоду було організовано та проведено 14 (чотирнадцять) чергових засідань
Комітету. Під час проведення засідань було розглянуто та прийнято рішення
по 84 (вісімдесят чотирьом) питанням порядку денного. Усі засідання
запротокольовані та зафіксовані за допомогою фото та аудіозапису.
Для організації комунікацій між членами Комітету були створені група у
Фейсбук та закрита група у Вайбер.
Документообіг Комітету здійснювався на Google-disk з відкритим
доступом для членів Громадської ради.
Протягом звітного періоду на підставі затверджених річних планів роботи
були організовані та проведені наступні заходи.
1. Розроблений та затверджений План роботи Комітету на 2017 рік грудень 2016 р.
2. Організована та проведена спільна нарада з Департаментом захисту
споживачів Держпродспоживслужби України – травень 2017 року.
3. Організоване та проведене засідання за круглим столом на тему:
«Сучасний стан системи захисту прав споживачів в Україні та шляхи її
реформування" – жовтень 2017 року
4. Організована та проведена Громадська експертиза діяльності
Держпродспоживслужби щодо реалізації державної політики стосовно
державного контролю за виконанням законодавства у сфері захисту прав
споживачів – серпень -грудень 2017 року
5. Проведено «Громадське обговорення «Актуальність проведення у ВР
України Парламентських слухань «Система захисту прав споживачів в
Україні та шляхи її реформування».
6. Розроблений та затверджений План роботи Комітету на 2018 рік –
грудень 2017 р.

7. Підготовлений та направлений до Громадської ради проекту
пропозицій до Орієнтовного план проведення консультацій з громадськістю
Держпродспоживслужбою на 2018 рік щодо заходів пов’язаних з захистом
прав споживачів - січень 2018 року.
8. Проведене засідання за круглим столом на тему: «Реформування
законодавчого забезпечення функціювання системи захисту прав споживачів
в Україні» - червень 2018 року
9. Підготовлене звернення до Комітету Верховної Ради України з питань
економічної політики щодо проведення Парламентських слухань на тему:
«Сучасний стан системи захисту прав споживачів в Україні та шляхи її
реформування» - липень 2018 року.
10.
Підготовлені та проведені Громадські слухання на тему:
«Консолідація споживацького руху в Україні для виконання Концепції
державної політики у сфері захисту прав споживачів до 2020 року» жовтень 2018 року.
Для організації та виконання заходів рішенням Комітету була утворення
тимчасова робоча група.
Протягом звітного періоду керівництво та члени Комітету приймали
активну учать у засіданнях та заходах Громадської ради, спільної робочої
групи при Держпродспоживслужби, у заходах та робочих групах
Міністерства економічного розвитку та торгівлі, пов’язаних з виконанням
Плану реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав
споживачів на період до 2020 року.
Комітетом фітосанітарної безпеки протягом 2017-2018 років було:
1. Проведено три засідання комітету.
2.
Проведено
громадські
консультації
«Питання
діяльності
Держпродспоживслужби».
3. Комітетом розроблено та обговорено концепцію взаємодії комітетів
громадської ради з Держпродспоживслужбою з метою залучення комітетів
до розробки нормативно-правових документів.
4. Комітетом опрацьовано та надано пропозиції до наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України «Про затвердження
уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення
планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо
додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах
карантину та захисту рослин».
Члени Комітету приймали активну участь у запланованих заходах
Громадської ради та її постійних і тимчасових робочих органах.

Загалом Громадською радою було проведено 4 круглих столи на яких
були висвітлені питання, які потребували громадського обговорення в
частині сфер діяльності державного органу при якому вона була створена.
Рішення круглого столу були донесені як пропозиції до Органу влади,
Кабінету Міністрів та Верховної ради України, як позицію узгодженої та
виваженої громадської думки. Деякі із пропозицій ГР були враховані під час
підготовки прийнятих Верховною Радою законів (Про контроль, Про корми
тощо).
Представники ГР були залучені до міжнародних процедур оцінки
ефективності діяльності державного органу аудитами та інспекційними
місіями компетентними органами інших країн, що сприяло розширенню
експортного потенціалу держави та підвищенню рівня довіри до
українського компетентного органу.
Громадська рада своїми членами представлена в багатьох відомих
міжнародних організаціях (ФАО, IFC, МКЗР тощо). Експертний потенціал ГР
часто та ефективно використовується Кабінетом Міністрів, Верховною
радою, національними а міжнародними засобами масової інформації.
Робота ГР власне Державним органом визнана ефективною. Сподіваюсь,
що новоутворена ГР та її оновлений склад буде ще ефективнішим та більш
продуктивним.
Дякую за увагу.

