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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від ________ ______ р. № _________ 
м. Київ 

 
Про затвердження плану заходів щодо 

 реалізації Концепції державної політики у сфері захисту 
 прав споживачів на період до 2015 року 

     
 

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері захисту 
прав споживачів на період до 2015 року, що додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям та 
іншим відповідальним за виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів, 
забезпечити його  виконання та подання щороку до 15 лютого Міністерству економічного 
розвитку і торгівлі інформації про стан виконання плану заходів для її узагальнення  та 
подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України. 

 
Прем'єр-міністр України                                                                   А. ЯЦЕНЮК 

 
 

 Затверджено 
розпорядженням Кабінету Міністрів 
України 
від ______ ______ р.  № __________ 
 

 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо реалізації Концепції державної політики 

 у сфері захисту прав споживачів на період до 2015 року 
 

1. Розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету 
Міністрів України законопроекти:  

 
про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” щодо 

адаптації законодавства у сфері захисту прав споживачів до законодавства 
Європейського Союзу у цій сфері та в частині удосконалення порядку проведення 
експертизи продукції; 

 Мінекономрозвитку,  
Держспоживінспекція. 
2015 рік. 



про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
щодо посилення адміністративної відповідальності суб’єктів господарювання за 
порушення законодавства про захист прав споживачів; 

 
 Мінекономрозвитку,  

Держспоживінспекція. 
2015 рік. 
 

2. Розробити і погодити професійну програму підвищення кваліфікації  
державних службовців органів з питань захисту прав споживачів з 
урахуванням європейського та міжнародного досвіду.  

 
 Держспоживінспекція, 

Нацдержслужба, 
МОН,  
Мінеконорозивтку, 
НАДУ при Президентові              
України (за згодою) 
2015 рік 

3. Забезпечити: 
 

1) обмін інформацією про виявлену небезпечну продукцію, продукцію 
неналежної якості  

 
 Мінекономрозвитку, 

ДФС, 
МВС, 
органи державного ринкового  
нагляду (контролю). 
Постійно. 

2) гармонізацію національних стандартів до міжнародних стандартів щодо 
процедури проведення експертизи продукції на споживчі властивості; 

 
 Мінекономрозвитку. 

2015 рік. 

3) створення на веб-сайтах міністерств, інших центральних органів виконавчої 
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та 
Севастопольської міської державних адміністрацій окремих розділів для висвітлення 
актуальних питань у сфері захисту прав споживачів;  

  
Міністерства,  
інші центральні органи  
виконавчої влади, 
Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації. 
2015 рік. 



4) надання органам місцевого самоврядування рекомендацій щодо створення 
на власних веб-сайтах окремих розділів для висвітлення актуальних питань у сфері 
захисту прав споживачів; 

 
 Держспоживінспекція, 

органи місцевого  
самоврядування.  
2015 рік. 

5) створення інформаційних служб “гаряча лінія” з питань захисту прав 
споживачів на ринках, в центральних та місцевих органах виконавчої влади; 

 
 Мінекономрозвитку,  

Держспоживінспекція, 
інші центральні органи  
виконавчої влади, 
Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації. 
2015 рік. 
 

6) проведення професійного навчання з питань захисту прав споживачів 
державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади; 

 
 Держспоживінспекція, 

Нацдержслужба,  
НАДУ при Президентові              
України (за згодою),  
інші центральні органи  
виконавчої влади. 
2015 рік. 

4. Підготувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері 
державного ринкового нагляду за результатами діяльності за звітній період. 

 

 
Мінекономрозвитку, 
Держспоживінспекція. 
2015 рік. 

5. Затвердити регіональні програми захисту прав споживачів, 
передбачивши у їх розробці участь громадських організацій споживачів. 

 

 
Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації. 
2015 рік. 

6. Забезпечити ефективну роботу Координаційної ради з питань  
якості і безпеки життя людини в частині розвитку ринкових відносин, 
сприяння налагодженню ефективного діалогу органами виконавчої влади, 
суб’єктами господарювання та інститутами громадянського суспільства. 



 

 
Мінекономрозвитку, 
Держспоживінспекція, 
інші центральні органи  
виконавчої влади.  
Постійно. 
 

7. Сприяти інформаційному висвітленню в засобах масової інформації 
публікацій порівняльних випробувань споживчих товарів, проведених на 
замовлення громадських організацій споживачів. 
 
 Держспоживінспекція. 

2015 рік 
 
 


