ПРОТОКОЛ № 3
засідання Спільної робочої групи
при Держпродспоживслужбі України (далі — СРГ)
Дата та час проведення засідання Комітету: 15:00-16:30 31.07.2018
Місце проведення: приміщення Держпродспоживслужби України вул. Б.Грінченка, 174
Прийняли участь у засіданні Комітету : Члени СРГ — 7
персонально: Члени СРГ — Дарков В.М., Кравченко І.М., Миронова В.В., Коробко Я.І.,
Вторушина М.В., Сахно Ю.А., Притульська Н.В.
Головуючий засідання: т.в.о. Голови СРГ Дарков В.М.
Секретар засідання: секретар СРГ Коробко Я.І.
Порядок денний засідання СРГ
третього організаційного засідання Спільної робочої групи з виконання Орієнтовного
плану Держпродспоживслужби на 2018 рік (СРГ)
1. Про виконання рішень попереднього чергового засідання СРГ;
2. Про результати виконання запланованого заходу Орієнтовного плану Парламентських
слухань на тему «Система захисту прав та законних інтересів споживачів в Україні та
шляхи її реформування»;
3. Про результати виконання запланованого заходу Орієнтованого плану – засідання за
круглим столом на тему «Реформування законодавчого забезпечення функціювання
системи захисту прав споживачів в Україні» від 20.06.2018;
4. Про організацію та проведення чергового запланованого заходу Орієнтованого плану Громадське обговорення соціально-важливого питання «Шляхи реформування системи
захисту прав споживачів в Україні»;
5. Різне;
6. Про наступне засідання СРГ.
Обговорення питань Порядку денного засідання СРГ
1. Розгляд першого питання Порядку денного засідання СРГ Про виконання рішень
попереднього чергового засідання СРГ
Доповідав: Заступник Голови СРГ – Дарков В.М., який доповів про виконання рішень
попереднього чергового засідання СРГ від 30.05.2018.
Виступили: Заступник Голови СРГ – Дарков В.М.,
Голосували: За - 7, проти - 0, утримався - 0
Рішення: прийняти до відома звіт т.в.о. Голови СРГ про виконання рішень попереднього
чергового засідання СРГ від 30.05.2018.
2. Розгляд другого питання Порядку денного засідання СРГ Про результати
виконання запланованого заходу Орієнтовного плану Парламентських слухань на
тему «Система захисту прав та законних інтересів споживачів в Україні та шляхи її
реформування».
Доповідав: Заступник Голови СРГ – Дарков В.М.
Виступили:
1.Заступник Голови СРГ запропонував взяти до відома звіт т.в.о. Голови СРГ про виконання
запланованого заходу Орієнтовного плану Парламентських слухань на тему «Система
захисту прав та законних інтересів споживачів в Україні та шляхи її реформування» та
вважати його виконаним повністю;
Доручити ТВО Голови СРГ підготувати до 06.08.2018 проект звернення до Голови
Держпродспоживслужби стосовно відповіді Голови Комітету з питань економічної

політики ВР України на звернення Міністра економічного розвитку та торгівлі, надіславши
його членам СРГ для обговорення та подальшого погодження шляхом мовчазної згоди,
після чого направити його Голові Держпродспоживслужби.
Голосували:
За-1
2. Член СРГ Кравченка І.М. запропонувала: взяти до відома звіт ТВО Голови СРГ про
виконання запланованого заходу Орієнтовного плану Парламентських слухань на тему
«Система захисту прав та законних інтересів споживачів в Україні та шляхи її
реформування».
Доручити ТВО Голови СРГ підготувати до 06.08.2018 проект звернення до Голови
Держпродспоживслужби стосовно відповіді Голови Комітету з питань економічної
політики ВР України на звернення Міністра економічного розвитку та торгівлі, надіславши
його членам СРГ для обговорення та подальшого погодження шляхом мовчазної згоди,
після чого направити його Голові Держпродспоживслужби.
Голосували:
За-5, утримався-1
Рішення:
- взяти до відома звіт ТВО Голови СРГ про виконання запланованого заходу Орієнтовного
плану Парламентських слухань на тему «Система захисту прав та законних інтересів
споживачів в Україні та шляхи її реформування»,
- доручити ТВО Голови СРГ підготувати до 06.08.2018 року проект звернення до Голови
Держпродспоживслужби стосовно відповіді Голови Комітету з питань економічної
політики ВР України на звернення Міністра економічного розвитку та торгівлі, надіславши
його членам СРГ для обговорення та подальшого погодження шляхом мовчазної згоди,
після чого направити його Голові Держпродспоживслужби.
3. Розгляд третього питання Порядку денного засідання СРГ «Про результати
виконання запланованого заходу Орієнтованого плану – засідання за круглим столом
на тему «Реформування законодавчого забезпечення функціювання системи захисту
прав споживачів в Україні» від 20.06.2018.
Доповідав: Заступник Голови СРГ – Дарков В.М.
Виступили: Заступник Голови СРГ Дарков В.М. доповів про «Про результати виконання
запланованого заходу Орієнтованого плану – засідання за круглим столом на тему
«Реформування законодавчого забезпечення функціювання системи захисту прав
споживачів в Україні» від 20.06.2018.
Підчас обговорення заступник Голови СРГ – Дарков В.М. запропонував :
- взяти до відома звіт ТВО Голови СРГ про виконання запланованого заходу Орієнтовного
плану засідання за круглим столом на тему: «Реформування законодавчого забезпечення
функціювання системи захисту прав споживачів в Україні» від 20.06.2018;
- рекомендувати учасникам засідання за круглим столом від 20.06.2018 доопрацювати їх
резолюцію прийняту за основу направити її Голові Держпродспоживслужби.
За - 6, проти - 0, утримався - 1
Рішення:
- взяти до відома звіт ТВО Голови СРГ про виконання запланованого заходу Орієнтовного
плану засідання за круглим столом на тему: «Реформування законодавчого забезпечення
функціювання системи захисту прав споживачів в Україні» від 20.06.2018;
- рекомендувати учасникам засідання за круглим столом від 20.06.2018 доопрацювати їх
резолюцію прийняту за основу направити її Голові Держпродспоживслужби.
4. Розгляд четвертого питання Порядку денного засідання СРГ «Про організацію та
проведення чергового запланованого заходу Орієнтованого плану - Громадське

обговорення соціально-важливого питання «Шляхи реформування системи захисту
прав споживачів в Україні».
Доповідав: Заступник Голови СРГ – Дарков В.М. про План заходів з організації та
проведення публічного громадського обговорення соціально-важливого питання:
«Шляхи реформування системи захисту прав споживачів в Україні» (далі - План заходів).
Під час обговорення цього питання були внесені зміни та доповнення до Плану заходів.
Після закінчення обговорення Головуючий запропонував погодити План заходів зі змінами
та доповненнями, які були прийняти під час обговорення.
Голосували:
За - 6, проти - 1, утримався - 0
Рішення: погодити План заходів зі змінами та доповненнями, які були прийняти під час
обговорення. (Погоджений План заходів додається до Протоколу №3).
5. П’яте питання Порядку денного засідання СРГ Різне – не розглядалося.
6. Розгляд п’ятого питання Порядку денного засідання СРГ Про наступне чергове
засідання СРГ.
Доповідав: : Заступник Голови СРГ – Дарков В.М. запропонував провести наступне чергове
засідання СРГ о 15:00 28.08.2018 у приміщенні Держпродспоживслужби.
Голосували:
За - 6, проти - 0, утримався - 1
Рішення: провести наступне засідання СРГ в наступне чергове засідання СРГ о 15:00
28.08.2018 в приміщенні Держпродспоживслужби.
Після обговорення усіх питань порядку денного головуючий запропонував учасникам
засідання зробити об’яви або надати зауваження щодо процедурних питань ведення
засідання. Бажаючих зробити об’яви або зауваження не було.
Головуючий запропонував закрити чергове засідання від 31.07.2018.
Голосували:
За-7, проти -0, утримався-0
Рішення: чергове засідання СРГ від 31.07.2018 року вважати закритим.

Головуючий _____________________ В.М. Дарков
Секретар

Я.І. Коробко

