
                                        

                                        
                                          Зміцнення позицій НГО у регіонах  

                                    як учасників реформування системи забезпечення безпеки харчової продукції,  
                                    спрямованого на подолання корупції 
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ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ 

для керівників та фахівців підприємств аграрного сектору та виробництва 

харчових продуктів, які включені до плану державних перевірок,  

з питань підготовки бізнесу до таких перевірок 

(в дистанційному режимі, ZOOM, 28 травня 2020) 

 

 

 
 

Вступна частина 
 

9.30 – 10.00 
 

Налаштування інструменту з включеною камерою  

Прохання питання задавати в чаті 

 

 

 

10.00 – 10.10 

 

 

Вступ  

▪ Михайло Непран, перший віце-президент ТППУ 

▪ Представники системи ТПП 

 

 

 

Включення 

 

10.10 – 10.15 

 

 

Інформація проект з підготовки бізнесу до державних 

перевірок та виходу на міжнародні ринки 

▪ Лариса Старікова 

 

 

натиснути тут 

 

10.15 – 10.20  

 

Координатори за напрямами 

▪ Сергій Щербина  

▪ Павло Коваль 

 

 

натиснути тут  

 

10.20 – 10.30 

 

 

Завдання проекту 

▪ Лариса Старікова 

 

 

натиснути тут 

 

 

 

10.30 – 10.40  

 

Інформація про учасників тренінгу 

Представлення учасників  

(по їх готовності виступити) 

 

 

Записи у чаті  

Включення  

за піднятою 

рукою 

 

  

http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/1_2020_04_02_16_03_41_305048.pdf
http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/999/
http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/Tasks_2020_05_09_08_59_30_692537.pdf
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Основи законодавства про державний контроль 
 

 

10.40 – 10.45 

 

 

 

Питання до аудиторії: 

Хто знайомий з реформованим законодавством про 

державний контроль? 

 

 

 

Помахати 

 

10.45 – 11.00 

 

Питання до аудиторії: 

Хто проходив державний контроль на основі 

уніфікованих актів? 

(по готовності учасників виступити) 

 

 

Записи у чаті  

Включення  

за піднятою 

рукою 

 

 

11.00 – 11.15 

 

 

Презентація про основи законодавства про державний 

контроль (основний закон) 

▪ Лариса Старікова 

 

Закон України "Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності" 

Зміст закону 

 

 

натиснути тут 

 

 

 

настинути тут 

 

натиснути тут 

 

 

11.15 – 11.25 

 

 

Презентація структури уніфікованого акту  

▪ Павло Коваль 

 

 

натиснути тут 

 

 

11.25 – 11.35 

 

 

Презентація прав і обов‘язків контролерів під час 

перевірок 

▪ Сергій Щербина 

 

Посібник з прав і обов‘язків контролерів 

 

 

натиснути тут 

 

 

 

натиснути тут 

 

 

Законодавство про державний контроль у сфері харчової продукції 
 

 

 

11.35 – 11.50 

 

Презентація про основи законодавства про державний 

контроль у сфері харчової продукції (галузевий закон) 

▪ Лариса Старікова 

 

Закон України "Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, здоров’я  

та благополуччя тварин" 

Зміст закону 

Конспект закону 

Відповідальність за порушення закону 

 

 

натиснути тут 

 

 

 

натиснути тут 

 

 

 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

  

http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/MainLaw_2020_05_09_11_41_38_322573.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16/stru#Stru
http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/ActUni_2020_05_13_09_15_09_483086.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/RightsInspection_2020_05_11_19_23_52_939275.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bis2_2020_02_04_13_57_48_994474.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/ProfileLaw_2020_05_13_14_30_59_159732.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19/stru#Stru
http://www.auu.org.ua/media/publications/996/files/Manual-Control-FS_2020_04_03_04_36_12_971492.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bis6_2020_02_04_13_57_48_996881.pdf
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11.50 – 12.00 

 

 

Презентація галузевого законодавства, норми якого є 

предметом державного контролю 

▪ Сергій Щербина 

 

Законодавчо-нормативна база  

 

 

натиснути тут 

 

 

 

натиснути тут 

 

12.10 – 12.25 

 

 

Презентація прав і обов‘язків бізнесу під час перевірок 

▪ Сергій Щербина 

 

Посібник з прав і обов‘язків бізнесу 

 

 

натиснути тут 

 

 

натиснути тут 

 

 

Практичні аспекти державного контролю 
 

 

 

12.25 – 12.35 

 

Презентація інтернет-джерел щодо державного контролю 

▪ Павло Коваль 

 

 

натиснути тут 

 

12.35 – 12.40 

 

Презентація особливостей Плану державних перевірок на 

2020 рік 

▪ Павло Коваль 

 

 

натиснути тут 

12.40 – 13.00 

 

 

Зворотній зв‘язок від аудиторії та інформація про 

сертифікаційне завдання 

 

 

 

Запитання 

задавати в чаті  

 

Робота над підготовкою свого бізнесу до перевірок 
 

 

 

Самостійна робота  

над складанням плану підготовки власного підприємства до перевірки 

 

 

 

Питання,  

які виникають, 

писати у чаті 

 

 

Сертифікаційне завдання: 

 

1) знайти своє підприємство у Плані здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) на 2020 рік – за найменуванням, місцем знаходження 

або кодом ЄДРПОУ  

функція пошуку, стовпчики B, C, D 
 

2) визначити предмет здійснення державного нагляду (контролю), 

стовпчик D  

 

3) відкрити посилання на відповідний наказ органу виконавчої влади та 

уніфікований акт щодо предмету державного контролю свого підприємства 

з наданого нижче переліку 

 

 

 

 

 

 
 

 

натиснути тут 
 

http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/BasaLaw_2020_05_09_12_07_58_720788.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/BasaLaw_2020_05_13_11_30_07_803630.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/RightsBusiness_2020_05_11_19_23_52_938849.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bis1_2020_02_04_13_57_12_528914.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/InternetSources_2020_05_13_07_25_17_029964.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/6-A_2020_04_06_12_46_33_683930.pdf
http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/плани%20держконтролю/Плани%20діяльності%20на%202019/Річний%20план%20здійснення%20заходів%20державного%20нагляду%20(контролю)%20на%202020%20рік%20наказ%20від%2028%20листопада%202019%20року%20№%201160.xlsx
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Перелік предметів  

здійснення державного контролю і відповідні уніфіковані акти: 

 
 

▪ Вимоги законодавства про харчові продукти та корми, здоров'я та 

благополуччя тварин 

Наказ Мінагрополітики від 08.08.2019 № 447  

 

▪ НАССР 

Наказ Мінагрополітики від 08.08.2019 № 446 

 

▪ Ветеринарія 

Наказ Мінагрополітики від 07.03.2018 № 130 

 

▪ Вимоги законодавства у сфері господарської діяльності з 

біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських 

рослин під час створення, дослідження та практичного 

використання ГМО у відкритій системі 

Наказ Мінагрополітики 12.07.2019  № 385 

 

▪ Вимоги законодавства у сферах карантину та захисту рослин 

Наказ Мінагрополітики 07.05.2019 № 242 

 

▪ Вимоги законодавства у сферах насінництва та розсадництва, 

охорони прав на сорти рослин 

Наказ Мінагрополітики 01.04.2019  № 170 

 

▪ Санітарне законодавство 

Наказ Мінздраву від 10.04.2013  № 287 

 

▪ Регульовані ціни 

Наказ МЕРТ від 14.08.2013  № 965 

 

▪ Захист споживачів 

Наказ МРЕТС від 29.01.2020 № 94 

 

▪ Метрологічна діяльність 

Наказ МЕРТ від 01.11.2016 № 1837 

 

 

 

 

 

 

 

натиснути тут 

 

 

натиснути тут 

 

 

натиснути тут 

 

 

 

 

 

натиснути тут 

 

 

натиснути тут 

 

 

 

натиснути тут 

 

 

натиснути тут 

 

 

натиснути тут 

 

 

натиснути тут 
 

 

натиснути тут 

 

4) сформувати два окремих файли або таблиці для виконаних та 

невиконаних завдань  

 

5) з переліку вимог уніфікованого акту обрати вже виконані завдання  

Стовпчик "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог 

законодавства" 

 

6) занести вже виконані завдання у файл або таблицю виконаних завдань, 

при необхідності занотувати коментарі 

 

7) занести інші завдання у файл або таблицю невиконаних завдань 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0980-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0366-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0871-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0560-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0431-19#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0651-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1461-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0185-20#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0048-20#n9
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8)  розмістити невиконані завдання у порядку від простого до складного  

 

9) ознайомитися з вимогами законодавства щодо кожного завдання 

переліку невиконаних завдань 

Стовпчик "Нормативне обгрунтування" 

 

10) скласти план дій на реалізацію вимог законодавства для кожного 

завдання переліку невиконаних завдань 

 

 

• з‘ясувати хто з учасників тренінгу має такий самий предмет здійснення 

державного нагляду (контролю) 

     через Viber групу, включити організаторів тренінгу 

 

• сформувати свою власну групу для обговорення питань підготовки 

бізнесу до державних перевірок 

     Група у Viber, Месенджер, What's Up, Telegram,  

     включити організаторів тренінгу  

 

• надалі спілкуватися щодо досвіду підготовки та проходження 

державних перевірок 

 

   

 

Сертифікація: 

Надіслати план підготовки бізнесу до перевірок 

 

Результат: 

• отримання сертифікату проекту про проходження тренінгу з 

підготовки до державних перевірок 

• статус "підприємство має план підготовки до державних перевірок" 

або "підприємство готове до державної перевірки" за зазначеним 

напрямом  

 

 

на пошту 
ac.agrouu@gmail.com 

 

 

Перерва  
 

 

 

Спільнота доброчесного бізнесу 
 

 

13.15 – 13.30 

 

 

Презентація загальних засад сучасного мережування 

▪ Павло Коваль 

 

 

натиснути тут 

 

Презентація інструментарію підтримки професійних спільнот:     

 

13.30 – 13.35 

 

Мережа для доброчесного бізнесу  

▪ Павло Коваль 

 

 

натиснути тут 

 

  

mailto:ac.agrouu@gmail.com
http://www.auu.org.ua/media/publications/1200/files/NetTheory_2020_05_13_07_09_41_990476.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/12_2020_04_05_07_51_52_200689.pdf
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13.35 – 13.40 

 

Деклараційний портал 

▪ Павло Коваль 

 

 

натисніть тут 

 

13.40 – 13.50 

 

Галузеве саморегулювання 

▪ Лариса Старікова                                          Концепція  

 

 

натисніть тут  

натисніть тут 

 

13.50 – 14.00 

 

Кластер відповідальних виробників аграрної/харчової 

продукції                                                                    Концепція  

▪ Лариса Старікова 

 

 

натисніть тут 

натисніть тут 

 

Самостійна робота  

з методичними матеріалами щодо розбудови мережі доброчесного бізнесу 

у сфері продукції харчування 

 

 

Питання,  

які виникають, 

писати у чаті 

 

●    Загальні підходи до побудови мережі "Доброчесний виробник" 

●    5 базових цілей об'єднання в мережу 

●    Ініціатива 

●    Базове питання мережі 

●    Цільові групи мережі 

●    Продукти і послуги для цільових груп 

●    Цінності мережування 

●    Правила мережування 

●    Управління мережею 

●    Концепція сертифікації бізнесу 

●    Кодекс етики мережі бізнесу "Доброчесний виробник" 

 

 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

натиснути тут 

 

 

Сертифікація 

надати коментарі щодо побудови і функціонування мережі  

 

 

на пошту 
ac.agrouu@gmail.com 

 

 

14.00 – 14.15 

 

 

Зворотній зв‘язок від аудиторії 

 

 

Запитання 

задавати в чаті  

 

 

Консультаційна сесія 
 

 

29 травня 

15-00 – 16-00 

 

 

Включення учасників  

Відповіді на питання щодо змісту тренінгу та виконання 

сертифікаційних завдань: 

 

  

 

 

Контакти  

 

▪ Лариса Старікова    larisa.starikova@gmail.com 

▪ Сергій Щербина        svshcherbyna@i.ua 

▪ Павло Коваль             analytic@logis.biz.ua 

 

 

 

http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/13_2020_04_05_07_51_52_200980.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/10-0_2020_04_13_14_20_51_558874.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/530/files/SelfRegulationConcept_2018_05_21_20_51_36_059650.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1168/files/10_2020_04_05_06_35_06_507395.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/577/files/Klaster_2018_06_04_10_49_59_861625.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bus-5-1_2020_03_07_11_16_01_643532.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bus-5-2-1_2020_03_07_11_16_42_670443.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bus-5-2-2_2020_03_07_11_16_42_670766.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bus-5-3_2020_03_07_11_16_42_671043.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bus-5-4_2020_03_07_11_16_42_671316.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bus-5-5_2020_03_07_11_17_29_717115.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bus-5-6_2020_03_07_11_17_29_717508.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bus-5-7_2020_03_07_11_17_29_717845.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bus-5-8_2020_03_07_11_18_14_783616.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bus-5-9_2020_03_07_11_18_14_784008.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1115/files/Bus-5-10_2020_03_07_11_18_14_784339.pdf
mailto:ac.agrouu@gmail.com
mailto:larisa.starikova@gmail.com
mailto:svshcherbyna@i.ua
mailto:analytic@logis.biz.ua

