
ЗАТВЕРДЖЕННЮ 
наказ Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Сумській області від 
01.08.2017 року № 394-ОД

ПОЛОЖЕННЯ
про управління фітосанітарної безпеки 

Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області

1. Загальні положення
1. Це Положення регулює питання діяльності управління фітосанітарної 

безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області.
Управління фітосанітарної безпеки (далі -  Управління) є структурним 

підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 
області (далі -- Головне управління) та підпорядковується йому, яке у своєму 
складі має п'ять відділів:

- відділ карантину рослин;
- відділ фітосанітарних заходів на кордоні;
- відділ контролю за обігом засобів захисту рослин;
- відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків;
- відділ контролю в сфері насінництва та розсадииптва.

2. Управління у своїй діяльності керується: Конституцією України, 
законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, 
постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної 
політики та продовольства України та Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захист)' споживачів України, Положенням 
про Головне управління Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів в Сумській області, цим 
Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

Управління організовує у межах своїх повноважень виконання актів 
законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, узагальнює 
практику застосування законодавства з питань, іцо належать до його 
компетенції, приймає участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення 
законодавства.

3. Управління очолює начальник - Головний державний фітосанітарний 
інспектор Сумської області, який призначається на посаду та звільняється із 
посади начальником Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області.

У своїй роботі начальник керується цим Положенням.
У разі відсутності начальника Управління його функції покладаються на 

особу, визначену наказом Головного управління.



державного

4. Працівники Управління за посадою є державними фітосанітарними 
інспекторами та призначаються на посади і звільняються з посад начальником 
Головного управління.

2. Основними! завданнями Управління є:
1) охорона території України від занесення регульованих шкідливих 

організмів;
2) виявлення, локалізація і ліквідація регульованих шкідливих організмів;
3) запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, 

вільні від таких регульованих шкідливих організмів на території України;
4) здійснення державного контролю за дотриманням карантинного 

режиму і проведенням заходів із карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, 
вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та 
використанні об'єктів регулювання;

5) обстеження сільськогосподарських та інших угідь, посівів, насаджень, 
рослинності закритого ґрунту, розробка прогнозів, виявлення і своєчасне 
інформування про наявність і розвиток шкідників та збудників хвороб рослин, а 
також бур'янів;

6) запобігання масовому 
організмів;

7) здійснення

розмноженню та поширенню шкідливих

контролю за своєчасним проведенням 
рекомендованих заходів щодо захисту рослин, додержання підприємствами, 
установами, організаціями усіх форм власності та громадянами встановлених 
регламентів застосування засобів захисту рослин;

8) здійснення державного контролю за своєчасним проведенням 
профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби з шкідниками у 
місцях зберігання запасів продукції рослинного походження;

9) організація державного контролю за своєчасним здійсненням заходів 
захисту рослин, додержанням підприємствами, установами, організаціями усіх 
форм власності та громадянами вимог законодавства про захист рослин;

10) здійснення державного контролю за виконанням заходів по 
застосуванню пестицидів для боротьби з шкідливими організмами в посівах 
сільськогосподарських культур;

11) організація і контроль за впровадженням у виробництво досягнень 
науки й передового досвіду з карантину та захисту рослин;

12) узагальнення звітності в сфері карантину, захисту рослин, 
насінництва та розсадництва, яка подається до Держтіродспоживслужби.

13) здійснення нагляду (контроль) за:
діяльністю суб'єктів усіх форм власності і господарювання у сфері 

насінництва та розсадництва (включаючи лісове, квітково-декоративне 
насінництво та розсадництво, насінництво картоплі, овочевих, баштанних, 
плодових і горіхоплідних культур та розсадництво плодових, ягідних, 
горіхоплідних культур, винограду та хмелю), садівництва та лісових насаджень, 
які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, 
зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу 
рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу, заготівлею, 
обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і 
садивного матеріалу;



ДО

дотриманням технологи вир 
післязбиральної обробки насіння і 

дотриманням сортових та 
суб'єктами оптової та роздрібної то 

дотриманням суб'єктами 
стандартів, інших нормативних 
посівів і насаджень, ділянок гі( 
правильного відбору проб та в 
садивного матеріалу, оформлення 
насіння і садивного матеріалу, за 
обіг;

сертифікацією насі ння і садиф 
дотриманням юридич ними 

охорони прав на сорти рослину сс 
реалізації та розмноження садивноГ

обництва на етапах вирощування, збирання і 
садивного матеріалу;
[[осібних якостей насіння, що реалізується 
ргівлі;
насінництва та розсадництва державних 

кументів, веденням документації сортових 
ридизації насіння і садивного матеріалу, 

ибірок для визначення якостей насіння і 
документів на посівні та сортові якості 

введенням насіння і садивного матеріалу в

та
ного матеріалу;
фізичними особами вимог законодавства з 

;|ері виробництва, використання, зберігання, 
о матеріалу сортів рослин.

3. Управління відпові
1) реалізує державну поліг 

насінництва та розсадництва:
2) проводить фітосанітарні п
3) визначає фітосанітарні за? 

локалізації та/або ліквідації регуль 
здійснюватися особами;

4) здійснює фітосанітарні 
регульованих шкідливих організмі 
шкідливих організмів, на відповідні

5) здійснює державний кон 
відповідної території, об'єктів регул

6) проводить відбір зразків 
проведення фітосанітарної експерти

7) проводить державний 
контрольних організмів;

8) видає фітосанітарні се 
реекспорт та карантинні сертифі 
походження та інші об'єкти регулюв

9) інформує Держпродспс 
вимог України країнами-експортер, 
отримання нотифікацій від країн- 
стандартів з фітосанітарних заходів

10) здійснює контроль за про 
об'єктів регулювання, які переміщ; 
та/або кордони карантинних зон;

11) вносить подання до 
запровадження карантинного режи 
у межах області або подання про ск;

12) здійснює нагляд за р 
шкідливих організмів та розроблені 
прогнозів розвитку і поширення шк

дно до покладених на нього завдань:
ику у сферах карантину, захисту рослин

роцедури до об'єктів регулювання; 
ходи, спрямовані на запобігання поширенню, 

ованих шкідливих організмів, які повинні

заходи щодо запобігання проникненню 
в у зони, вільні від таких регульованих 
й території;

(роль та нагляд, інспектування та моніторинг 
ювання;
з партії рослин і рослинних продуктів для
зи відповідно до закону;
контроль за використанням біологічних

ртифікати, фітосанітарні сертифікати на 
кати на рослини, продукти рослинного 
ання;

ііживслужбу про порушення фітосанітарних 
ами та проводить розслідування за фактами 
імпортерів у відповідності до міжнародних

веденням фумігації (знезараження) особами 
уються через державний кордон України

відповідної державної адміністрації щодо 
му у разі виявлення карантинних організмів 
асування карантинного режиму; 
озвитком, поширенням ІІ шкодочинністю 
ня разом із науково-дослідними установами 
ідливих організмів;



13) веде баланс потреб у засобах захисту рослин за асортиментом і
обсягами їх виробництва в У країні 

14) здійснює державний 
законодавством вимогам щодо як

захисту рослин, насінництві та розс 
20) бере участь у провед

та закупівлі за імпортом:; 
контроль за відповідністю встановленим 
(ості засобів захисту рослин, у тому числі 

пестицидів, які завозяться в Україну, а також за додержанням регламентів їх 
застосування;

контроль за дотриманням регламентів 
зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин;

16) проводить державний контроль за проведенням підприємствами, 
установами, організаціями усіх форм власності та. громадянами нагляду за 
фітосанітарним станом! рослин сільськогосподарського та іншого призначення,

дерев, чагарників, рослинності закритого 
ґрунту, місць зберігання та переробки продукції рослинного походження, а 
також захистом їх від шкідливих організмів;

:яги робіт, пов'язаних із захистом рослин, 
відповідно до фітосанітарного стану;

18) проводить екологічне та економічне обґрунтування доцільності 
захисту рослин від шкідливих організмів;

19) сприяє виконанню загальнодержавних програм у сферах карантину,
:адництвї;
ііенні науково-технічної, технологічної та

питань карантину рослин, захисту рослин,
інноваційної політики, впровадженні у виробництво науково-технічних 
досягнень та передового досвіду з 
насінництва та розсадництва;

21) вносить подання до відповідної державної адміністрації щодо 
запровадження у межах компетенції особливого режиму захисту рослин на 
період масового розвитку і поширення особливе небезпечних шкідливих 
організмів або подання про зняття особливого режиміу захисту рослин;

22) поширює серед громадян інформацію у сфері карантину та захисту 
рослин, насінництві та розсадництві;

23) організовує проведення науково-дослідних робіт у сфері карантину та 
захисту рослин,;

24) надає адміністративні посЬуги відповідно до чинного законодавства;
25) готує та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції;
26) приймає участь в міжнародних та державних проектах, семінарах, 

конференціях, тренінгах та інших заходах з питань проведення аналізу 
фітосанітарного ризик)А та інших питань у сферах карантину та захисту рослин, 
насінництві та розсадництві;

27) виконує інші функції, 
дорученнями Президента України

передбачені законами України, актами та 
постановами Кабінету Міністрів України,

наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України

4. Управління з ме
1) забезпечує здійснення захо,
2) організовує розгляд зверн 

компетенції, виявляє та усуває 
громадянами скарг.

тою орг анізації своєї діяльності:
дів щодо запобігання корупції; 
ень громадян з питань, що належать до його 

причини, що призводять до подання



3) під час виконання по 
відповідною державною адмії 
самоврядування, а також підпріг 
території Сумської області.

кладених на нього завдань взаємодіє з 
ністрацією та органами місцевого 
ємствами, установами, організаціями на

5. Управління має право:
1) проводити фітосанітарні процедури щодо рослин і продуктів 

рослинного походження та інших об’єктів регулювання;
2) затримувати згідно із законом об'єкти регулювання для інспектування 

та фітосанітарної експертизи, якщо вони переміщуються без відповідних 
фітосанітарних документів або у разі візуального виявлення у вантажі 
регульованого шкідливого організму;

3) проводити відбір зразків з партії рослин і рослинних продуктів для 
проведення фітосанітарної експертизи відповідно до закону;

4) видавати в межах своїх повноважень розпорядження, що підлягають 
обов'язковому виконанню, на здійснення фітосанітарних заходів;

5) надавати висновки органам страхування щодо завданих збитків 
внаслідок ліквідації карантинних організмів;

6) накладати у порядку, встановленому законом, адміністративні 
стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства про карантин та захист 
рослин;

до потужностей (об'єктів) виробництва та 
обігу об'єктів регулювання в порядку встановленому законодавством;

8) обмежувати, тимчасово забороняти або припиняти діяльність 
підприємств, установ, організацій усіх форм власності та громадян у разі 
порушення ними вимог технології та нормативно-правових актів з питань 
захисту рослин;

9) безперешкодно відвідували підприємства, установи, організації усіх 
форм власності та громадян, діяльність яких пов'язана з користуванням

об'єктами, вирощуванням рослин 
сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових 
насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, а також з

зберіганням і використанням рослин та 
сировини рослинного походження, з метою

реалізацією, переробкою, 
сільськогосподарської продукції і

порядку відбирати зразки: ґрунту, в 
продукції і сировини рослинног

перевірки додержання законодавства про захист рослин та в установленому
юди, насіння, рослин, сільськогосподарської 
го походження та інших матеріалів для 

проведення фітосанітарної діагностики;
10) видавати обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про 

проведення підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та 
громадянами профілактичних і винищувальних заходів щодо захисту рослин;

11) забороняти реалізацію засобів захисту рослин, які не відповідають 
вимогам щодо їх якості;

12) вимагати відсторонення йід робіт осіб, діял ьність яких безпосередньо 
пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею 
засобами захисту рослин, а також працівників підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності, фізичних осіб - підприємців, що організовують 
виконання таких робіт, які' не знають допуску та посвідчення на право



проведення робіт, пов'язаних з транспортуванням, зберіганням, застосуванням 
та торгівлею засобами захисту рослин;

могу в організації виробництва, застосування 
засобів захисту рослин біолабораторіям і

13) надавати практичну допо 
біологічних та інших нехімічних 
біофабрикам;

14) залучати до виконання

організацій (за погодженням з 
громадянського суспільства;

15) одержувати в установле

самоврядування, підприємств, уст 
посадових осіб, в тому числі від 
ввезення на територію, вивезенн.

окремих рооїт, вивчення окремих питань
вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ,

їх керівниками), представників інститутів

йому законодавством порядку інформацію, 
документи і матеріали від державних органів та органів місцевого

анов, організацій усіх форм власності та їх 
Державної фіскальної служби України про 
я з території України та транзит товарів, 

рослин та продуктів рослинного походження, інших: об'єктів регулювання, від 
Державної служби статистики України відповідні статистичні дані;

16) для виконання покладених на Управління завдань організовувати 
наради, проводити семінари, конференції, створювати комісії та робочі групи.

17) проводити дослідження, в тому числі наукові, у сферах, що належать 
до компетенції Держпродспоживслужби У країни.

18) безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування, оброблення 
і зберігання насіння та садивного матеріалу;

19) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, 
документи і матеріали від державних органів та органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх 
посадових осіб;

20) давати обов’язкові до виконання суб’єктами насінництва та 
розсадництва вказівки щодо усунення порушень у порядку ведення насінництва 
та розсадництва;

21) користуватися інформаційними базами даних державних органів, 
державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

22) проводити дослідження у сферах, що належать до компетенції 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області;

23) здійснювати заходи державного нагляду (контролю) відповідно до 
закону;

24) вимагати відповідно до за|кону від суб’єктів господарювання усунення 
виявлених порушень;

25) вживати у межах повноважень, передбачених законом, заходів до
і притягнення винних у таких порушеннях 
до закону.

усунення порушень вимог закону 
осіб до відповідальності відповідно

1) здійснює керівництво ДІЯЛЬ 
виконання функцій, передбачених і

2) організовує роботу, дот 
розпорядку і забезпечує виконавські

6. Начальник Управління:

ністю Управління і несе відповідальність за 
цим Положенням;
римання правил внутрішнього трудового 
у дисципліну працівниками Управління.



3) визначає обов’язки і 
Управління, виходячи із завдань і с{н

4) розподіляє обов'язки між 
спеціалістами;

5) відповідно до законодавств 
управління про призначення на 
працівників, заохочення та накладй: 
вживає за необхідності заходів щодо

6) надає подання до відп 
запровадження карантинного режим 
у межах області;

7) надає подання до відц 
запровадження особливого режиму 
поширення особливо небезпечних її: 
заходах та ресурсах щодо їх локаліза

8) забезпечує захист держ 
Управління відповідно до чинного

9) опрацьовує документи, іцф 
насінництва та розсадництва;

10) за дорученням керівника 
Держпродспоживслужби, Головного 
належать до його повноважень, у су, 
самоврядування, підприємствах, уст

11) забезпечує та контролює 
законодавства, наказів, розііоряд> 
власних актів.

12) за дорученням: (резолю 
Держпродспоживслужби в Сумсь 
підпорядкованих йому структурних

13) вносить начальнику Голов 
Сумській області пропозиції щодо 
виконання;

14) подає начальнику Голови 
Сумській області на затвердження п

15) звітує перед]; 
Держспоживпродслужби в Сумськ 
управління завдань.

ункцій У і
керівниками структурних підрозділів та

а подає пропозиції начальнику Головного 
досади, звільнення з посад, переміщення 

ння стягнень на працівників Управління, 
підвищення кваліфікації працівників; 
овідної державної адміністрації щодо 
у у разі виявлення карантинних організмів

овідної державної адміністрації щодо 
захисту рослин у разі масового розвитку і 
кідливих організмів і потреби в додаткових 
ції і ліквідації у межах області; 

авної таємниці у напрямах діяльності 
Законодавства;
до питань карантину та захисту рослин,

о

7. Начальник Управлінн
1) у межах повноважень, визна 

карантину, захисту рослин, насінниц
2) інформаційного характеру, ад 

влади, місцевим державним 
самоврядування, підприємствам, 
включення кандидатур фахівців до 
що проводяться Управлінням, подаф 
запити на отримання 
3) відповідей на запити орф 
господарювання, громадських, об’єд

ступінь відповідальності працівників
іравління;

Головного управління представляє інтереси 
управління та 'Управління з питань, що 

дах, органах державної влади та місцевого 
ановах та організаціях;

виконання в Управлінні актів діючого 
ііень, доручень Держпродспоживслужби та

цією) начальника Головного Управління 
>кій області скасовує незаконні рішення 
підрозділів та посадових осіб; 
ного управління Держспоживпродслужби в 
пріоритетів роботи Управління і шляхів їх

ого управління Держспоживпродслужби в 
лани роботи управління (річні); 
начальником Головного управління 
ій області щодо виконання покладених на

я має право підпису документів:
чених чинним законодавством у сферах 
два та розсадницт ва;

ресованих центральним органам виконавчої 
адміністраціям, органам місцевого 
установам, організаціям, а також 

складу робочих груп, запрошень на наради, 
ня інформаційно - аналітичних матеріалів, 
інформації, повідомлення тощо; 

анів влади, інших установ, суб’єктів 
нань (крім відповідей на звернення та



запити депутатів всіх рівнів, а та 
та/або бездіяльності посадових 
Управління);

ікож звернень та листів щодо оскарження дій 
осіб та керівників структурних підрозділів

8. Чисельність працівників Управління визначається штатним 
розписом Головного управління.

9. Норми цього Пол 
Управління, у разі колізії норм 
посадовими інструкціями, пра 
Положення.

оженни поширюються на працівників 
встановлених положеннями про відділи, 

Півниками застосовуються норми даного

Начальник управління фітосанітарнон 
безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській 
області

ПОГОДЖЕНО:

О.Л. Говорун

Начальник відділу 
управління персоналом О.Г. Ніколенко

Провідний юрисконсульт 
відділу правового забезпечення А.В. Міщенко


