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Планові перевірки проводяться згідно з річними 
планами, які затверджуються відповідним конт-
ролюючим органом не пізніше 1 грудня року, що 
передує плановому (ст. 5 Закону від 05.04.07 р. 
№ 877-V, далі – Закон № 877). Тобто плани пере-
вірок на 2019 рік мали бути затверджені не пізні-
ше 1 грудня 2018 року. 

Візьміть до відома! Вносити зміни до 
затверджених річних планів – неприпус-
тимо, крім випадків зміни найменування 
СГ і виправлення технічних помилок.

Кожен контролюючий орган оприлюднює план 
перевірок на своєму сайті, а також вносить ін-
формацію із цього плану (крім перевірок ДФС) 
до інтегрованої автоматизованої системи дер-
жавного нагляду (контролю). Пілотний модуль 
цієї системи можна знайти на сайті за адресою 
https://inspections.gov.ua 

Щоб СГ міг побачити, потрапив він до плану 
перевірок чи ні, йому необхідно зайти на ви-
щезгаданий сайт і внести до пошукової системи 
такі дані:

назва компанії або її ЄДРПОУ (ІПН підприємця); •

контролюючий орган, що цікавить СГ; •

рік. •

Якщо ж одних СГ планують перевірити відразу 
декілька контролюючих органів, це є підставою 

для проведення комплексної планової пере-
вірки. У цьому випадку всі контролюючі органи 
повинні прийти разом на перевірку. 

На замітку! СГ має право відмовитися 
від проведення комплексної перевірки 
(ст. 5 Закону № 877). Для цього потрібно 
подати відповідну заяву до Державної ре-
гуляторної служби (далі – ДРС). Тоді кож-
ний із контролюючих органів, що включи-
ли СГ до своїх планів, перевірятиме його 
за своїм планом. 

План комплексних заходів держконтролю (на-
гляду) на 2019 рік затверджено Наказом від 
15.11.18 р. № 152 і розміщено на офіційному 
сайті ДРС (http://www.drs.gov.ua) у розділі 
«Державний нагляд (контроль) /Перевірки/Пла-
ни перевірок».

Інформацію про планові перевірки, які проводять-
ся органами ДФС, можна знайти тільки на офі-
ційному сайті ДФС, а на сайті https://inspections.
gov.ua ці дані відсутні. План-графік документаль-
них планових перевірок наступного року опри-
люднюється на сайті ДФС не пізніше 25 грудня 
попереднього року  (п. 77.1 ПК). Завважимо, що 
22 грудня цього року ДФС уже оприлюднила 
план-графік документальних планових переві-
рок на 2019 рік (див. за посиланням http://sfs.
gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/362017.
html).  

ДЕ ПОДИВИТИСЯ ПЛАН ПЕРЕВІРОК НА 2019 РІК?

Суб'єкт господарювання (далі – СГ) хоче дізнатися, чи не включений він до 
плану перевірок на 2019 рік. Як це можна зробити?

Передплатні індекси:

33684 (російською мовою)
40418 (українською мовою)

Ваш доступний спосіб передплати!

Передплатіть
видання
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