ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
«10» січня 2019 р. № 18

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік
№ Питання або проект
нормативно-правового
акта

1

Забезпечення виконання
вимог пункту 6 Плану
заходів з реалізації
Концепції державної
політики у сфері захисту
прав споживачів на
період до 2020 року,
затвердженого
розпорядженням

Захід, що
проводитиметься у
рамках консультацій з
громадськістю

Строк
Соціальні групи
проведення
населення та
консультацій заінтересовані
сторони, на які
поширюватиметься
дія рішення, що буде
прийняте за
результатами
консультацій

Проведення семінарів для
Постійно
представників громадських
об’єднань споживачів та
суб’єктів господарювання
(виробників, імпортерів та
розповсюджувачів
продукції) з метою
обговорення питання
необхідності додержання

Споживачі товарів,
робіт та послуг,
громадські об’єднання
споживачів, суб’єкти
господарювання

Контактні дані
особи/структурного
підрозділу,
відповідального за
проведення
консультацій (телефон,
e-mail)

Директор Департаменту
захисту споживачів
Квасніцький О.О.
тел: (044) 528-63-16
Начальник відділу
контролю за рекламою та
дотриманням

2

3

Кабінету Міністрів
України від 27.12.2017
№ 983-р

вимог законодавства у
сфері захисту прав
споживачів

Забезпечення виконання
вимог пункту 7 Плану
заходів з реалізації
Концепції державної
політики у сфері захисту
прав споживачів на
період до 2020 року,
затвердженого
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 27.12.2017
№ 983-р
Проект наказу
Мінагрополітики “Про
затвердження правил
застосування
спрощеного підходу до
розроблення,
запровадження та
використання постійно
діючих процедур,
заснованих на
принципах системи
аналізу небезпечних
факторів та контролю у

Проведення нарад,
семінарів, засідань
круглого столу щодо
обговорення проблемних
питань у сфері захисту
прав споживачів та шляхів
їх вирішення

Постійно

Засідання Громадської
ради при
Держпродспоживслужбі

Березень 2019 Оператори ринку з
року
виробництва та обігу
кормів

Споживачі товарів,
робіт та послуг,
громадські об’єднання
споживачів, суб’єкти
господарювання

антитютюнового
законодавства
Кобельков О.В.
тел: (044) 528-54-83
Директор Департаменту
захисту споживачів
Квасніцький О.О.
тел: (044) 528-63-16
Начальник відділу
контролю за рекламою та
дотриманням
антитютюнового
законодавства
Кобельков О.В.
тел: (044) 528-54-83
Начальник відділу
безпечності кормів
управління безпечності
харчових продуктів та
кормів Департамент
безпечності харчових
продуктів та
ветеринарної медицини
Ложкін В.В.
тел: (044) 279-57-47
vfl@dpss.gov.ua
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5

критичних точках
(НАССР)”
Проект Закону України
“Про ветеринарну
медицину”

Актуальні питання
дотримання суб’єктами
господарювання вимог
санітарного
законодавства під час
здійснення
господарської діяльності

Проведення нарад,
семінарів, засідань з
обговорення норм проекту
Закону України

Під час
розробки
проекту
Закону
України

Асоціації, громадські
об’єднання, профільні
експерти та оператори
ринку на яких
поширюється
законодавство у сфері
ветеринарної медицини

Директор Департаменту
безпечності харчових
продуктів та
ветеринарної медицини
Кобаль Б.І.
(044)278-84-63
kobal_bi@vet.gov.ua
Керівники структурних
підрозділів
Департаменту

Засідання круглого столу
щодо обговорення
актуальних питань
дотримання суб’єктами
господарювання вимог
санітарного законодавства
під час здійснення
господарської діяльності

ІІ квартал
2019 року

Суб’єкти
господарювання,
громадські організації,
зацікавлені органи
виконавчої влади

Управління державного
нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства
Начальник Управління
державного нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства
Держпродспоживслужби
Григоренко А.А.
(044) 279-49-48,
a.hryhorenko@dpss.gov.ua

