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Мета та етапи реформи системи контрольних повноважень 
ЦОВВ 

Мета 

 забезпечення ефективної системи контролю 

 зниження тиску на бізнес 

 зменшення рівня корупції 

Пропонована 
етапність 
реалізації 

 підготовка цільової моделі системи ЦОВВ 

 проведення оптимізації ЦОВВ та чисельності їх працівників  

 скорочення кількості та усунення дублювань функцій  

 передача частини повноважень на місцевий рівень/саморегулівні організації 

 

Необхідні  
зміни до 

законодавства 

Реалізація пропозицій потребує: 

 внесення змін до 178 законів 

 внесення змін до 78 актів Уряду 
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Результати першого етапу 

Що зроблено 

 Утворено Робочу групу до якої увійшли представники: 

 Адміністрації Президента України  

 Мінюсту 

 Мінекономрозвитку  

 Нацдержслужби 

 Представництва ЄС в України  

 Європейської бізнес асоціації  

 Міжнародної фінансової корпорації 

 Американської торгової палати 

 підготовлено реєстр з 1032 контрольних функцій ЦОВВ, здійснено їх 
аналіз на предмет надлишковості, згруповано за відповідними сферами 
контролю 

 проаналізовано пропозиції ЦОВВ щодо функцій, виконання яких 
передбачено міжнародними зобов'язаннями 

 сформовано цільову модель системи ЦОВВ  
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ЦОВВ зі спеціальним статусом 

Існуюча система ЦОВВ з функціями контролю (75 ЦОВВ,  
з них 56 мають контрольні функції) 

Державне агентство резерву 

Державна інспекція України з питань 
захисту прав споживачів 

Державна служба статистики 

Державна служба експортного контролю 

Державна фіска́льна служба  

Державна пробірна служба 

Державна казначейська служба 

Державна архівна служба 

Державна виконавча служба 

Міністерство аграрної політики та 
продовольства 

Державна ветеринарна та фітосанітарна 
служба 

Державне агентство  
земельних ресурсів 

Державне агентство лісових  
ресурсів 

Державна інспекція сільського 
господарства 

Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості 

Міністерство інфраструктури  

Міністерство екології та природних 
ресурсів 

Державна авіаційна служба 

Державне агентство з туризму 
 та курортів 

Державна інспекція з безпеки на наземному 
транспорті  

Державна інспекція з безпеки на морському 
та річковому транспорті  

Державне агентство  
водних ресурсів 

Державна служба геології  
та надр 

Державна екологічна  
інспекція 

Державна архітектурно-будівельна 
 інспекція 

МВС 

Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій 

Державна служба гірничого нагляду та 
промислової безпеки 

Державне агентство України з управління 
зоною відчуження  

Міністерство освіти і науки України  

Державна служба інтелектуальної власності 

Державна інспекція навчальних  
закладів 

Міністерство соціальної політики 

Державна інспекція України з питань праці  

МОЗ 

Державна санітарно-епідеміологічна 
служба 

Державну службу України з лікарських 
засобів 

Державна служба України з питань протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально 
небезпечних захворювань  

Пенсійний фонд України 

Антимонопольний комітет 

ФДМУ 

Державна фінансова інспекція 

Міністерство юстиції 

Міністерство фінансів України  

Державне агентство рибного господарства 

Державна інспекція по контролю 
 за цінами 

Міністерство культури 

Державне агентство з питань кіно 

Державна служба України з питань захисту 
персональних даних 

Міністерство економічного  
розвитку і торгівлі  

Державна служба України з контролю за 
наркотиками 

Державна інспекція ядерного 
 регулювання 

Адміністрація Державної служби  
спеціального  зв'язку  та захисту 
інформації 

Державне космічне агентство 

Державний комітет телебачення і 
радіомовлення 

Державне агентство з інвестицій та 
управління національними проектами 
України 

Міністерство молоді та спорту 

Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлокомун господарства 

Державна служба фінансового моніторингу 

Державна служба України з питань АР  
Крим, м. Севастополя та тимчасово 
переміщених осіб 

Кабінет Міністрів України 

Держенергоефективність 

Державна пенітенціарна служба  

Державна реєстраційна служба 

Державне агентство автомобільних доріг 

Державне агентство екологічних інвестицій 

Державна служба України з питань 
ветеранів та учасників антитерористичної 
операції 

Український інститут національної пам'яті 

Адміністрація державної прикордонної 
служби 

Державна міграційна служба 

Державне агентство з питань електронного 
врядування 

МЗС 

Міноборони 

Національне агентство 
інфраструктурних проектів 

Державна регуляторна служба 

Національне агентство з питань 
державної служби 
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Контрольні функції у сфері господарської 
діяльності 



Запропоновані зміни 
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ЦОВВ 
 75 

Було  Запропоновано 

 60 

ЦОВВ з 
контрольними 

функціями 
 56  27 

Контрольні функцій 

Скорочення штату 
контролюючих 
по центральних 
апаратах ЦОВВ 

 2544  1440 

Скорочення 

 20% 

 51 % 

 34 % 
 1032  680 

 56% 
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Приклади запропонованих рішень 
Рішення що 

пропонується  
Основні підходи 

Зменшення 
кількості 

контролюючих 
органів та функцій 

Ліквідація надлишкових 
ЦОВВ 

Ліквідація: 

Державної пробірної служби 

Державної інспекції з контролю за цінами 

Держсільгоспінспекції 

Приклади 

Позбавлення окремих 
ЦОВВ контрольних 
функцій 

Міністерства (крім МВС, Мінкульту) позбавляються функцій 
державного контролю у сфері господарської діяльності 

Скасування контрольних 
функцій 

Деякі функції у сферах: 

контролю за цінами  

пробірного нагляду 

контролю у сфері будівництва 

топографо-геодезичного контролю 

Консолідація функцій 
контролюючих органів 

Державна служба з безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів (об'єднання Держспоживінспекції, окремі функції 
Держсанепідемслужби та Держветфітослужби) 

Державна служба з питань  праці (об'єднання Держпраці , окремі 
функції Держгірпромнагляду  та Держсанепідемслужби) 

Державна служба з безпеки на транспорті  (об'єднання 2 
існуючих ЦООВ, передача окремих функцій Держрибагентства та 
Державної спеціальної служби транспорту) 



7  

Сфера захисту прав споживачів 

До реформування Після реформування 

Державна служба України з питань 
безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів 

Держспоживінспекція 

Державна пробірна служба 

Держархбудінспекція 
Держархбудінспекція 

Державна служба з питань праці  

Оптимізація пробірного контролю 

Місцеве самоврядування 

Нагляд за будівництвом 

Державна екологічна інспекція 

Комунальна гігієна (повітря,  
відходи, фізичні фактори) 

Держсанепідслужба 

Захист прав споживачів, безпека харчової продукції, 
фітосанітарний нагляд, ринковий нагляд, гігієна 

харчування 

Гігієна праці 

Держветфітослужба 

Нагляд у сфері ЖКГ 

Державне агентство з туризму та 
курортів  Епідеміологічне благополуччя населення 

МОЗ 



До реформування Після реформування 

Міністерство соціальної 
політики 

Мінпаливенерго 

Міністерство охорони 
здоров’я 

Міністерство соціальної 
політики 

Державна санітарно-
епідеміологічна служба 

Гігієна праці  

Державна служба з питань праці  

Контроль за додержанням законодавства з охорони 
праці, здійснення навчання з питань промислової 

безпеки, дозиметричний контроль обладнання та доз 
опромінення працівників 

Нагляд за діяльністю ФСС від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань 

Погодження проектів гірничих підприємств щодо 
запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на 

життя та здоров'я населення 

Державна інспекція з питань праці  
Дотримання законодавства про працю 

Сфера праці 

Державна служба гірничого 
нагляду та промислової безпеки 

Державна служба геології та надр Охорона надр 
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Сфера екології та управління природними ресурсами 
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До реформування Після реформування 

Держекоінспекція 

Міністерство екології та 
природних ресурсів 

Держгеонадра 

Держлісагентство 

Держрибагентство 

Державна екологічна  
інспекція 

Державне агентство природних 
ресурсів 

Контроль за раціональним використанням, 
надр, відтворенням та охороною риби та 

інших водних живих ресурсів,  земельного, 
лісового та мисливських господарств, 
картографічних і геодезичних робіт 

Управління лісовим фондом 

Раціональне використання рибного фонду,  

Держсанепідемслужба 
Комунальна гігієна (повітря, відходи, 

фізичні фактори) 

Надрокористування 

Держземагентство 

Держгеонадра 

Укрдержреєстр 

Ведення земельного кадастру, топографо-
геодезичні та картографічні роботи 

Державна реєстрація земельних ділянок 
 

Держводагентство 
Раціональне використання водних ресурсів, 

водоохоронні режими 



Сфера енергетики 

 

12  

До реформування Після реформування 

Державна інспекція з експлуатації 
електричних станцій і мереж 

Державна інспекція з енергетичного 
нагляду за режимами споживання 

електричної і теплової енергії 

Державна служба гірничого нагляду 
та промислової безпеки 

Інспекція енергетичного нагляду 

організація експлуатації об'єктів 
електроенергетики  

перевірка технічного стану, періодичний 
технічний огляд, контроль за виконанням 

профілактичних заходів   

нагляд за режимами споживання 
електричної і теплової енергії 

здійснення заходів із забезпечення 
надійного і сталого функціонування 

об'єднаної енергетичної системи 

безпека газопроводів 



Сфера транспорту 
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До реформування Після реформування 

Державна авіаційна служба 

Державна служба України з 
безпеки на транспорті 

Контроль за безпекою мореплавства флоту 
рибної промисловості 

Контроль та нагляд за безпекою  
цивільної авіації, регулювання 

використання повітряного простору та 
організація повітряного руху, авіаційних 

перевезень 

Контроль за безпекою на наземному 
транспорті 

Державна авіаційна служба  

Державна інспекція з безпеки на 
наземному транспорті  

Державна інспекція з безпеки на 
морському та річковому транспорті  

Держрибагентство 

Контроль на об'єктах морського та 
річкового транспорту 

Мінінфраструктури 
(Державна спеціальна служба 

транспорту) 

Будівництво, ремонт, відбудова об'єктів та 
інші завдання щодо функціонування 
національної транспортної системи 


