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Державна фіскальна служба  (податкові перевірки, проведені ДПІ у Дарницькому районі ДФС у м. Києві)

• З 17.10.2014р. по 30.10.2014 р. – позапланова виїзна перевірка. 

• За результатами зазначеної перевірки складено акт перевірки від 05.11.2014 року. На підставі Акта перевірки прийнято Податкове повідомлення-рішення від 28.11.2014р. 

на загальну суму 7 003 862,50 грн. (в т.ч. за основним платежем 5 603 090,00 грн., за  штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) 1 400 772,50 грн.), застосованих за порушення гл. 5, 

п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України № 2755-VI із змінами та доповненнями.

• З 23.12.2014 р. по 29.12.2014 р. – позапланова невиїзна перевірка. За результатами зазначеної перевірки ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у  м. Києві складено акт перевірки від 

06.01.2015р. На підставі Акта перевірки прийнято Податкове-повідомлення рішення від 02.02.2015 р. на загальну суму 2 744 359,50 грн. (в т.ч. за основним платежем 1 829 573,00 грн.,

за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) 914 786,50 грн.).

• З 10.12.2014р. по 13.01.2015р. – планова виїзна перевірка. За результатами зазначеної перевірки ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві складено акт перевірки від 06.02.2015 р. 

На підставі акта перевірки прийнято:  

• 1).   Податкове повідомлення-рішення  від 02.03.2015 року на загальну суму 19 668 339,60 грн. (в т.ч. за основним платежем 15 734 671,68 грн., за штрафними (фінансовими) 

санкціями (штрафами) 3 933 667,92 грн.;

• 2).  Податкове повідомлення-рішення від 02.03.2015 року  на загальну суму 23 600 664,15 грн. (в т.ч. за основним платежем 15 733 776,10 грн., за штрафними (фінансовими) 

санкціями (штрафами) 7 866 888,05 грн.). 

• 26.03.2015р. отримано запит від 23.02.2015 р. на проведення зустрічної перевірки за грудень 2014 р., відповідь на запит  з  копіями документів відправлено 07.04.2015 р.

Запити ДФС щодо надання первинних документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин із контрагентами

ТОВ «Текстиль-Контакт»

• Запит ГУ Міндоходів у м. Києві від 08.07.2014 р. за підписом слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві Тахтарова О.С. - по ТОВ «Готика ЛТД» та ТОВ «Ренфорс».

• Запит Міжрегіонального ГУ Міндоходів – центрального офісу з обслуговування великих платників податків від 04.08.2014р. за підписом в.о. начальника ОУ МГУ Міндоходів Євсєєва А.Д. - по 

ТОВ «Білдінг Контракт».

• Запит ГУ Міндоходів у м. Києві від 12.08.2014 р.за підписом слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві Тахтарова О.С. - по ТОВ «АП Компані», ТОВ «Інтеренергорост», ТОВ 

«Фултон Кам», ТОВ «Білдінг Контракт», ТОВ «Тарма Груп» та ТОВ «Ренфорс».

• Запит СУ ФР ДПІ у Печерському районі у м. Києві від 18.08.2014 р. за підписом слідчого Іщук Н.О. - по ТОВ «Готика ЛТД».

• Запит СУ ФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів – центрального офісу з обслуговування великих платників податків від 18.08.2014р. за підписом ст. слідчого Діхтяренка А.В. - по ТОВ «Білдінг

Контракт».

• Запит ГУ Міндоходів у м. Києві від 27.08.2014 р. за підписом заступника начальника ГУ Міндоходів Стеценка С.П. - по ТОВ «Тарма Груп».

• Запит ГУ Міндоходів у м. Києві від 07.10.2014 р.за підписом слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві Тахтарова О.С. - по ТОВ «АП Компані», ТОВ «Інтеренергорост», ТОВ 

«Фултон Кам», ТОВ «Білдінг Контракт», ТОВ «Тарма Груп» та ТОВ «Ренфорс».

• Запит СВ ФР ДПІ ГУ Міндоходів у м. Києві від 18.11.2014р. за підписом заступника начальника Борисенко В.М. – по ТОВ «Продакт-Інвест», ТОВ «Тарма Груп», ТОВ «Ензо Трейд».

• Запит ГУ ДФС у м. Києві від 01.12.2014 р. за підписом Корольової А.В.  – по ТОВ «Аквен- Інтер».

• Запит ГУ ДФС у м. Києві від 04.12.2014 р. та від 16.01.2015р. за підписом слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Мельника Д.А. – по ТОВ «Білдінг-Контракт».

• Запит ГУ ДФС у м. Києві від 30.01.2015 р. за підписом слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань Онищенка М.В. – по ТОВ «Глобал Продакт», ТОВ «Ензо Трейд», ПП 

«Сімплікс» ТОВ «Продакт-Інвест».

• Запит ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві від 03.02.2015р. за підписом ст. слідчого Баранова М.М. – по ТОВ «Тарма Груп», ТОВ «АП Компані», ТОВ «Мідо-Метал-Груп», ТОВ «Аквен

Інтер», ТОВ ВП «Конкордія», ТОВ «Ідеявірус» ТОВ «Ензо Трейд», ТОВ «Продакт Інвест».

• Запит ГУ ДФС у м. Києві від 04.02.2014р. за підписом Корольової А.В.  – по ТОВ «Скайсіті-Груп».

• Запит ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві від 09.02.2015 р. за підписом слідчого Дмитренка С.О. – по ТОВ «Глобал-Продакт».

• Запит ГУ ДФС в Одеській обл. від 19.03.2015 р. за підписом начальника відділу кримінальних розслідувань Межньова В.В. – по ПАТ «ЧШК», ДП «Укрзалізничпостач», ПП «ТК-Спецодяг», 

ТОВ «Успіх ЮА», ТОВ «Дойче Фляйшн Україна», ТОВ «Інтеренергорост», ТОВ Скайсіті-груп», ТОВ «Фултон Кам», ТОВ «ПО ТК-Донбас», ТОВ «Глобал Продакт», ТОВ «Аларіс», ПП «КФ 

«Сапфір»,

• Запит ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві від 15.04.2015 р. за підписом ст. слідчого Баранова М.М. – по зовнішньоекономічним контрактам, які не мають жодного відношення до 

підприємств, які були об’єктом проведених перевірок та на які посилається у своєму запиті ст. слідчий Баранов М.М.

ДІЇ ОРГАНІВ, ЗДІЙСНЕНІ ПО ВІДНОШЕННЮ 
ДО ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ» У II ПІВРІЧЧІ 2014 р.
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Запити  правоохоронних органів  щодо надання первинних документів, які стосуються фінансово-господарських

взаємовідносин із контрагентами ТОВ «Текстиль-Контакт»:

• Запит ГУ СБУ за підписом начальника СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. Чумака О.І.  від 10.07.2014 р. - по ТОВ «Готика ЛТД».

• Запит ГУ СБУ від 29.07.2014 р. за підписом начальника СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. Чумака О.І. - по ТОВ «Ренфорс».

• Запит Управління МВС України на Придніпровській залізниці від 13.08.2014 р. за підписом ст. слідчого Кірси О.К.- по ТОВ «Грандроект-2010».

• Запит ГУ СБУ від 15.09.2014 р. за підписом начальника СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. Чумака О.І. - по ТОВ «Готика ЛТД» та ТОВ «Ренфорс».

• Запит Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю від 25.02.2015 р. за підписом заступника начальника Безпалька С.В. – по ТОВ «Білдінг Контакт», 

ТОВ «ПО ТК-Донбас», ТОВ «Ренфорс», ТОВ «Мерфіс», ТОВ «Тарма Груп», ТОВ «Готика ЛТД», ТОВ «Інтеренергорост», ТОВ «Ензо Трейд», ТОВ «Продакт-Інвест», ТОВ «Фултон Кам», 

ТОВ «АП Компані», ТОВ «Грейн Опт», ТОВ «Ідеявірус».

Ухвали судів про тимчасовий доступ до речей, документів та про проведення обшуку

• Печерський районний суд м. Києва – ухвала від 16.09.2014 р. – на вилучення оригіналів документів по ТОВ «Готика ЛТД».

• Шевченківський районний суд м. Києва – ухвала від 13.10.2015 р. – на вилучення копій документів по ТОВ «Білдінг Контракт», ТОВ «Готика ЛТД», ТОВ «Торг Консар», ТОВ «Грейн Опт».

• Печерський районний суд м. Києва – ухвала від 24.10.2014 р. – на вилучення оригіналів документів по ТОВ «Ренфорс».

• Печерський районний суд м. Києва – ухвала від 27.10.2014 р. – на вилучення оригіналів документів по ТОВ «Готика ЛТД».

• Голосіївський районний суд м. Києва – ухвала від 11.02.2015 р. – на вилучення копій документів по ДП «Укрзалізничпостач».

• Голосіївський районний суд м. Києва – ухвала від 13.02.2015 р. – на вилучення копій документів по ТОВ «Глобал Продакт».

• Дарницький районний суд м. Києва – ухвала від 23.02.2015 р. – на вилучення копій документів по ТОВ «Тарма Груп», ТОВ «АП Компані», ТОВ «Мідо-Метал-Груп», ТОВ «Аквен Інтер», ТОВ 

ВП «Конкордія», ТОВ «Ідеявірус» ТОВ «Ензо Трейд», ТОВ «Продакт Інвест».

• Шевченківський районний суд м. Києва – ухвала від 12.03.2015 р. – на вилучення копій документів по ПП «Сімплікс», ТОВ «Дойче Фляйшн Україна», ТОВ «Продакт Інвест».

• Печерський районний суд м. Києва – ухвала від 25.03.2015р. – на проведення обшуку та вилучення оригіналів документів по ТОВ «Промторгпостач», ТОВ «Укроптпром», ТОВ «Лікор

Інвестмент», ТОВ «Біг-Маркет Консалт», ПП «Ажур-К», ТОВ «Росс-Сталь», ТОВ «Аленгрос» та ТОВ «Дойче Фляйшн Україна».

При цьому у ТОВ «Текстиль-Контакт» із перелічених підприємств були фінансово-господарські взаємовідносини лише із ТОВ «Дойче Фляйшн Україна».

Проте під час обшуку були вилучені не лише оригінали первинних документів по ТОВ «Дойче Фляйшн Україна», але і по іншим контрагентам, які не містилися в переліку вищезазначеної 

ухвали, а саме: по ТОВ «Тарма Груп», ТОВ «Ензо Трейд», ТОВ «Аквен Інтер», ТОВ «Інтерненергорогст».

Повістки про виклик головного бухгалтера та директора ТОВ «Текстиль-Контакт»

На 21.08.2014 р. – до ГУ Міндоходів у м. Києві, слідчий з ОВС СУ ФР ГУ МДЗ у м. Києві О.С. Тахтаров.

На 27.08.2014 р. – до ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, слідчий Н.О. Іщук.

На 04.09.2014 р. до Міжрегіонального ГУ Міндоходів – центрального офісу обслуговування великих платників податків, старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР МГУМ –ЦО з ОВП Діхтяренко А.В.

На 15.10.2014 р. – до ГУ Міндоходів у м. Києві, слідчий з ОВС ПВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві М.В. Онищенко.

На 15.10.2014 р. – до ГУ Міндоходів у м. Києві, слідчий з ОВС СУ ФР ГУ МДЗ у м. Києві О.С. Тахтаров.

На 30.10.2014 р. – до  ГУ Міндоходів у м. Києві, слідчий з ОВС ПВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві М.В. Онищенко.

На 30.10.2014 р. – до  Міндоходів України, старший слідчий з ОВС ГСУ ФР Міндоходів України Шершеньков Д.М..

На 07.11.2014 р. – до ГУ Міндоходів у м. Києві, слідчий з ОВС ПВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві М.В. Онищенко.

На 21.11.2014 р.  до ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві, слідчий СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві Удовиченко Д.Г.

На 24.11.2014 р. - до ГУ ДФС у м. Києві, слідчий з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельник Д.А.

На 06.02.2015 р. - до ГУ ДФС у м. Києві, старший слідчий з СВ ФР  ГУ ДФС у м. Києві Баранов М.М.

На 09.02.2015 р. – до ГУ ДФС в Одеській області, старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Риковцев О.С.

На 13.02.2015 р. – до ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Дмитренко С.О.

На 23.02.2015 р. – до ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Дмитренко С.О.

На 09.04.2015 р. – до ГУ ДФС в Одеській області, начальник відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській областіі Межньов В.В.

ДІЇ ОРГАНІВ, ЗДІЙСНЕНІ ПО ВІДНОШЕННЮ 
ДО ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ» У II ПІВРІЧЧІ 2014 р.
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КІЛЬКІСТЬ ТА СУМИ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ, 
НАКЛАДЕНИХ НА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Сума санкцій

Кількість санкцій

1 півріччя
2014 рік

8

2 365 108 800 грн.

288 170 604 грн.
99 514

24 771

2 півріччя
2014 рік

(мораторій)



КІЛЬКІСТЬ ТА СУМА НАКЛАДЕНИХ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ШТРАФІВ НА ПОСАДОВИХ ОСІБ

9

37 898 000 грн.

1 півріччя
2014 рік

2 півріччя
2014 рік

(мораторій)

19 161 152 грн.Сума санкцій

Кількість санкцій

560 768

61 031



ТОП-3 КОНТРОЛЕРІВ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ
КІЛЬКІСТЮ ПЕРЕВІРОК ПІД ЧАС ДІЇ МОРАТОРІЮ
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ТОП-3 КОНТРОЛЕРІВ ЗА КІЛЬКІСТЮ ПЛАНОВИХ
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ТОП-3 КОНТРОЛЕРІВ ЗА КІЛЬКІСТЮ ПОЗАПЛАНОВИХ
ПЕРЕВІРОК ПІД ЧАС ДІЇ МОРАТОРІЮ У II ПІВРІЧЧІ 2014 РОКУ
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ТОП-3 КОНТРОЛЕРІВ ЗА СУМОЮ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ, 
НАКЛАДЕНИХ НА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПІД ЧАС ДІЇ МОРАТОРІЮ
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ТОП-3 КОНТРОЛЕРІВ ЗА СУМОЮ АДМІНІСТРАТИВНИХ ШТРАФІВ, 
НАКЛАДЕНИХ НА ПОСАДОВИХ ОСІБ ПІД ЧАС ДІЇ МОРАТОРІЮ

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000 8 350 095

2 228 771
1 553 379

грн.

Державна екологічна 
інспекція України

Державна служба гірничого 
нагляду та промислової безпеки 

України
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ЯК ЛІКВІДОВАНІ КОНТРОЛЕРИ ПЕРЕВІРЯЛИ 
ПІД ЧАС ДІЇ МОРАТОРІЮ У ІІ ПІВРІЧЧІ 2014 РОКУ

15

Державна пробірна служба ;
0,3%

Державна інспекція з контролю за цінами; 0,4% Державна інспекція з безпеки на 

наземному транспорті; 1,3%
Державна інспекція сільського 

господарства; 

3,9%
Державна служба з 
лікарських засобів; 

6,4%

Державна інспекція з 
питань праці; 

11,7%

Державна санітарно-
епідеміологічна служба;

15,1%

Державна інспекція з питань захисту прав 

споживачів; 16,7%

Державна служба гірничого
нагляду та промбезпеки;

44,3%

Всього: 14 392 планових перевірок (24% від усіх проведених планових перевірок (59 908)



ОРГАНИ, ЯКИМ ДОЗВОЛЕНО ЗДІЙСНЮВАТИ ПЕРЕВІРКИ 
ПІД ЧАС ДІЇ МОРАТОРІЮ У ІІ ПІВРІЧЧІ 2014 РОКУ

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації (надано дозвіл на 7 суб`єктів, перевірено – 64)

Фонду держмайна України (перевірка виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів 
приватизації згідно з планом-графіком, затвердженим самим Фондом листопад-грудень 2014 
р.)

Державній фінансовій інспекції (надано дозвіл на 212 суб`єктів, перевірено – 4 390) 

Державній інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті (надано дозвіл 
на 17 суб`єктів, перевірено – 24) 

Державній інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж (перевірка всіх суб’єктів ринку 
електричної енергії з питань режимів та надійності роботи основного обладнання протягом 
осінньо-зимового періоду 2014/15 р.)

Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та 
теплової енергії (перевірка всіх суб’єктів ринку електричної енергії з питань режимів та 
надійності роботи основного обладнання протягом осінньо-зимового періоду 2014/15 р.)
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ОРГАНИ, ЯКИМ ДОЗВОЛЕНО ЗДІЙСНЮВАТИ ПЕРЕВІРКИ 
ПІД ЧАС ДІЇ МОРАТОРІЮ У 2015 РОКУ

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг (лютий - червень 2015 року);

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку 
та інформатизації (до 30 квітня 2015 року);

Державній службі України з надзвичайних ситуацій та її територіальні органи разом 
з місцевими органами виконавчої влади (лютий - березень 2015 року);

Державній інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті 
(осінньо-зимовий період 2014/15 року);

Державній інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж 
(осінньо-зимовий період 2014/15 року)

Державній інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної 
та теплової енергії (осінньо-зимовий період 2014/15 року)

Державній архітектурно-будівельній інспекції та Державній службі з питань праці 
(рішення схвалені на останніх урядових комітетах).
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УТВОРЕННЯ НОВОЇ СЛУЖБИ
(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 10.09.2014 Р. № 442)
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ФУНКЦІЇ НОВОСТВОРЕНОЇ СЛУЖБИ

КОНТРОЛЮЮЧІ ФУНКЦІЇ ФУНКЦІЇ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування;
здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та 
відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю; 
здійснює контроль за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення, готує пропозиції щодо
вдосконалення таких списків;
здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці;
здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час 
прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для 
подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;
здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу);
здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями
громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування
інвалідів у частині:
реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів;
подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів;
виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;
здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування законодавства про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних
послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;
здійснює контроль за своєчасністю та об'єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і 
веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;
здійснює в установленому законодавством порядку державний нагляд (контроль) за діяльністю Фонду соціального страхування України;
здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці, у тому числі нагляд (контроль) за:
факторами виробничого середовища та виробничих операцій, наявність яких може шкодити здоров'ю працівників;
виконанням заходів щодо запобігання виникненню професійних захворювань;
дотриманням вимог санітарних норм та правил;
своєчасним здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на попередження шкідливої дії факторів виробничого середовища і трудового 
процесу, збереження здоров'я працівників;
наявністю обов'язкових медичних оглядів працівників;
здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сфері охорони праці в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, 
промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, у тому числі з питань:
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;
монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів
виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами, проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та 
вибухових матеріалів військового призначення;
виробництва, зберігання, використання отруйних речовин у виробничих процесах, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних
агентів;
організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці; навчання працівників у сфері поводження
з вибуховими матеріалами та перевірки їх знань;
здійснює державний гірничий нагляд з питань:
правильності розробки родовищ корисних копалин у частині їх безпечної експлуатації;
додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних
копалин;
додержання правил та технологій переробки мінеральної сировини;
правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих
виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов'язаних із користуванням надрами;
готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій;
здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гірничих відносин на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості, під час 
проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств;
здійснює нагляд (контроль) за дотриманням умов спеціальних дозволів на користування надрами в частині державного гірничого нагляду;
здійснює державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами, з 
питань проведення ідентифікації та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;
здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;
здійснює нагляд (контроль) на ринку за об'єктами технічних регламентів та бере участь у розробленні правил і процедури ринкового нагляду за 
об'єктами технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у відповідній сфері;
здійснює дозиметричний контроль робочих місць та доз опромінення працівників;
здійснює контроль за відповідністю визначеним вимогам віднесення вугільних шахт, що небезпечні внаслідок наявності газу, можливості
раптових викидів та гірських ударів, до відповідних категорій;

організовує проведення:
експертизи проектної документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів із забезпечення безпеки під час 
поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
державної технічної експертизи безпеки проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації гірських гірничих
підприємств, експертизи проектів з протиаварійного захисту гірських гірничих підприємств;
державної експертизи умов праці із залученням Держсанепідслужби;
випробування устаткування та матеріалів, технічного огляду устаткування, машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки, незалежної експертизи проектно-конструкторської документації на відповідність вимогам нормативно-
правових актів із промислової безпеки, охорони та гігієни праці;
експертизи проектної та іншої документації на виготовлення і впровадження технологій і засобів виробництва, засобів
колективного та індивідуального захисту, реєстрації, огляду, випробування виробничих об'єктів, інженерних
інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення;
експертної оцінки стану безпеки охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, об'єктів
підвищеної небезпеки, а також експертного обстеження (технічного діагностування) устаткування машин, механізмів
підвищеної небезпеки;
погоджує:
ліквідацію та консервацію гірничих об'єктів або їх ділянок, споруд, пов'язаних із користуванням надрами, в 
установленому законодавством порядку;
проекти стандартів, технічних умов, інші документи на засоби праці та виробництва, технологічні процеси;
проекти проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин, проекти і щорічні плани їх видобування та 
переробки, а також проекти будівництва підземних споруд щодо додержання вимог Гірничого закону України, 
законодавства з промислової безпеки та охорони праці;
проекти планів розвитку гірничих робіт щодо їх безпечного ведення, а також норм відбору, втрат корисних копалин на 
підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини;
типові навчальні плани і програми навчальних дисциплін "Охорона праці", "Основи охорони праці", "Охорона праці в 
галузі" та інших навчальних дисциплін, пов'язаних із зазначеною сферою;
типові навчальні плани та програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці;
проекти гірничих підприємств щодо запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на життя та здоров'я населення, а 
також проекти захисту об'єктів, розташованих на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих робіт під час 
підробки таких об'єктів гірничими роботами;
видає у передбачених законодавством випадках:
ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення та контролює дотримання ліцензійних умов;
дозволи на право проведення вибухових робіт і виготовлення засобів їх механізації;
свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового призначення;
дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки, контролює дотримання умов дії таких дозволів;
свідоцтва про державну реєстрацію об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки;
гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва та експлуатації
підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
здійснює у передбачених законодавством випадках реєстрацію:
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній
мережі загального користування, веде їх облік та визначає порядок проведення державного технічного огляду таких 
засобів;
декларацій безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;
гірничих відводів на розробку родовищ місцевого значення;
веде облік підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, 
фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої
води, атракціонів, об'єктів нафтогазового комплексу та інших об'єктів;
визначає уповноважені організації у сфері проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного
діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
веде державний реєстр нормативно-правових актів з питань праці, охорони праці, зайнятості населення та гігієни праці, 
державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки;
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НЕВЛАСТИВІ ФУНКЦІЇ НОВОСТВОРЕНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ (ЗА АНАЛІЗОМ ФРУ)
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Нагляд у сфері функціонування ринку природного газу та забезпечення безпечної i 
надійної експлуатації об'єктів Єдиної газотранспортної системи.

Гірничий нагляд в т.ч. з питань правильності розробки родовищ корисних копалин 
у частині їх безпечної експлуатації, додержання правил проведення геологічних i 
маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації 

родовищ корисних копалин.

Облік об’єктів підвищеної небезпеки.

Участь у прийнятті в експлуатацію та здійснення державної експертизи об’єктів 
нерухомості, виробництв 

Нагляд у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

Реєстрація транспортних засобів, підіймальних споруд

Надання дозволів, ліцензій та гірничих відводів
20
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ВИСНОВКИ ФРУ ЗА ПІДСУМКАМИ 2014 РОКУ

КМУ
• Встановити дієвий контроль за рішеннями Уряду в т.ч. щодо наданих дозволів на 

проведення перевірок під час дії мораторію;
• Припинити практику розробки та подання на Уряд проектів розпоряджень про надання 

дозволів на проведення перевірок під час дії мораторію;
• Прискорити ліквідаційні процедури з припинення органів відповідно до постанови КМУ 

від 10.09.2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

ВРУ
Продовжити дію мораторію на 2015 рік для всіх суб’єктів підприємництва без обмежень, 
встановлених законом України від 28.12.2014 р. № 71

НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЬ ДО:

Коаліції депутатських фракцій
Забезпечити безумовне виконання заходів, передбачених IX розділом «Регуляторна 
політика, розвиток підприємництва та забезпечення умов конкуренції» Коаліційної угоди 

ДРС
• Перевірити контролюючі органи, що порушили мораторій, з наданням відповідних 

пропозицій КМУ за результатами  таких перевірок про притягнення керівників до 
дисциплінарної відповідальності;

• Звернути увагу на неприпустимість погодження проектів актів про надання дозволів на 
проведення перевірок під час дії мораторію. 21
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НАСТУПНІ КРОКИ ФРУ

ПРОАНАЛІЗУВАТИ контролюючі функції (за даними Голови ВРУ Гройсмана В.Б. - 1032),
які є недоцільними та не відповідають функціональному призначенню органу.

ПРОДОВЖИТИ аналіз доцільності існування органів, визначених постановою КМУ
від 10.09.2014р. № 442.

ІНІЦІЮВАТИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН до ст. ст. 6,7,16,17 Закону України "Про центральні органи
виконавчої влади" щодо встановлення заборони на здійснення контрольно-наглядових
функцій та надання адміністративних послуг міністерствами.

ІНІЦІЮВАТИ скасування адміністративних послуг, платних послуг, що передують їх наданню, із
застосуванням методу гільйотини як одного з найшвидших методів перегляду нормативно-
правових актів, при прийнятті нових проектів актів застосовувати Cost–benefit analysis.

ЗВЕРНУТИСЬ Звернутись до Уряду розпочати реальну реформу правоохоронних органів зі
зміни філософії відношення до бізнесу (зменшення випадків втручання у законну
господарську діяльність, в т.ч. кількості обшуків, вилучень документів, цінностей, викликів до
слідчих тощо).
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