
ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСПЕКЦІЙНОГО ПОРТАЛУ ПІДПРИЄМЕЦЬ 
МОЖЕ ДІЗНАТИСЯ:

ЧИ ПЛАНУЮТЬСЯ ЩОДО НЬОГО ПЕРЕВІРКИ У 2019 РОЦІ 

ТА ЯКИЙ ОРГАН КОНТРОЛЮ ПЛАНУЄ ЗАХІД?

Кожна інспекція (а їх в Україні нараховується більше 30-ти) щороку складає свій власний річний план 
перевірок. Річний план перевірок — це перелік суб’єктів господарювання, яких конкретна інспекція має 
намір перевірити наступного року (наступного за роком, в якому такий план складається). Тому Ваш бізнес 
може фігурувати у планах одразу кількох інспекцій. Щоб знайти себе у плані на поточний або майбутній 
(доступно після 1 грудня) рік, скористайтеся пошуком на головній сторінці Інспекційного порталу.

1/ Головна — Пошук
2/ Знайти заходи

https://inspections.gov.ua/

Перевірка відсутня на Порталі:
1/ Якщо на орган контролю не розповсюджується дія відповідних положень Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Переглянути органи контролю, 
що розміщують перевірки на порталі, можна за посиланням — https://inspections.gov.ua/static/help#17

2/ Якщо жоден орган контролю не планує проводити перевірку в плановому році.

ЯКУ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ Я МОЖУ ОТРИМАТИ З ПЛАНУ?

ДЕ САМЕ ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ ПЕРЕВІРКА?
У кожній перевірці обов’язково вказано місце провадження господарської діяльності суб’єкта 
господарювання, його відокремлених підрозділів і об’єктів. Це може бути як адреса головного офісу 
компанії, так і адреси окремих об’єктів, на яких здійснюється підприємницька діяльність.

КОЛИ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПЕРЕВІРКА?
Перевірка не може розпочатись раніше дати початку здійснення заходу, зазначеної у плані перевірки.

СКІЛЬКИ ВОНА ТРИВАТИМЕ?
Перевірка може тривати лише ту кількість робочих (не календарних!) днів, яка зазначена у плані перевірки 
у графі «Строк проведення заходу». Відлік розпочинається з дати початку перевірки. Продовження строку 
планової перевірки не допускається Законом. Перевірка не може тривати більше, ніж визначена законом 
максимальна кількість днів для підприємства відповідного розміру (малого, середнього або великого).

https://inspections.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16


 ЯКИЙ СТУПІНЬ РИЗИКУ ВИЗНАЧИЛИ ОРГАНИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЧИ НЕ 
ПОРУШУЮТЬ ВОНИ МІНІМАЛЬНУ ПЕРІОДИЧНІСТЬ?

У кожній сфері контролю інспекція самостійно визначає ступінь ризику підприємства за низкою параметрів 
(критеріїв та їх показників). Результатом такого аналізу є одна з трьох оцінок ступеня ризику суб’єкта 
«високий», «середній» або «незначний», що відображено у плані. Для кожного ступеня ризику визначено свою 
періодичність перевірок: для високого - не частіше ніж раз на 2 роки, для середнього - не частіше ніж раз на 3 
роки, для незначного - не частіше ніж раз на 5 років. Тож жодного підприємця у межах однієї сфери контролю 
не можуть планово перевіряти два роки підряд.

 ЧИ Є ПЕРЕВІРКА КОМПЛЕКСНОЮ?
Якщо суб’єкта господарювання в один рік вирішили перевіряти декілька контролюючих органів, перевірка 
стає комплексною. Дата початку такої перевірки є однією для всіх органів контролю. Тривалість заходу 
контролю не сумуються по всіх органах і не може перевищувати кількості днів, зазначеної кожним органом 
окремо.

 ЩО САМЕ БУДЕ ПЕРЕВІРЯТИСЯ ТА ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ?
Щоб підготуватися до перевірки та проконтролювати виконання вимог законодавства, що перевіряються, 
можна ознайомитися з переліком питань перевірки відповідно до її предмету. Перелік питань може 
застосовуватись частково, залежно від особливостей діяльності суб’єкта господарювання, а також від його 
ступеня ризику.

1/ Головна — Пошук — Знайти суб’єкт 
господарювання

2/ Предмет перевірки
3/ Перелік питань

https://inspections.gov.ua/sphere/
view?id=124&tab=question

Якщо підприємець хоче переглянути вимоги у всіх сферах, а не лише щодо запланованих перевірок, він може 
знайти їх на сторінках документів, якими затверджено уніфіковані форми актів.

1/ Переглянути картку (орган 
контролю та сферу контролю)

2/ Загальна інформація
3/ Перелік сфер контролю
4/ Форми актів перевірки
5/ Перелік питань

https://inspections.gov.ua/document/
view?id=732238&documentType=act_
inspection_document

https://inspections.gov.ua/sphere/view?id=124&tab=question
https://inspections.gov.ua/sphere/view?id=124&tab=question
https://inspections.gov.ua/document/view?id=732238&documentType=act_inspection_document
https://inspections.gov.ua/document/view?id=732238&documentType=act_inspection_document
https://inspections.gov.ua/document/view?id=732238&documentType=act_inspection_document


ЧИ ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧЕНИЙ СТУПІНЬ РИЗИКУ ПІДПРИЄМСТВА?
Щоб перевірити, чи вірно визначений ступінь ризику підприємства, необхідно перевірити себе за переліком 
критеріїв, визначених для відповідної сфери контролю. Якщо підприємець вважає, що його ступінь ризику 
згідно з критеріями має бути нижчим за визначений органом, він може звернутися з проханням змінити 
ступінь ризику та, відповідно, скоригувати періодичність.

Варіант № 1
1/ Головна — Пошук — Знайти суб’єкт 

господарювання
2/ Предмет перевірки
3/ Критерії ризику

https://inspections.gov.ua/sphere/
view?id=119&tab=criteria

Якщо підприємець хоче переглянути вимоги у всіх сферах, а не лише щодо запланованих перевірок, 
він може знайти їх на сторінках документів, якими затверджено критерії ризику.

Варіант № 2
1/ Переглянути картку (ступінь ризику 

та сферу контролю)
2/ Загальна інформація
3/ Критерії
4/ Критерії ризику

https://inspections.gov.ua/document/view?
id=459761&documentType=risk_criteria_
document&tab=criterias

https://inspections.gov.ua/sphere/view?id=119&tab=criteria
https://inspections.gov.ua/sphere/view?id=119&tab=criteria
https://inspections.gov.ua/document/view?id=459761&documentType=risk_criteria_document&tab=criterias
https://inspections.gov.ua/document/view?id=459761&documentType=risk_criteria_document&tab=criterias
https://inspections.gov.ua/document/view?id=459761&documentType=risk_criteria_document&tab=criterias





