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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ 
ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Рекова Ж.О., НУЦЗУ 
НК – Островерх О.О., к.пед.н., доцент, НУЦЗУ 

 
Стаття 166-21 КУпАП встановлює відповідальність за порушення порядку здій-

снення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, яке передба-
чає накладення штрафу на посадових осіб органу державного нагляду (контролю) від 
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчине-
ні повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за 
собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п’ятдесяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян 

Ст. 166-21 КУпАП під порушення порядку здійснення державного нагляду (кон-
тролю) у сфері господарської діяльності передбачає: 1) порушення строків здійснення 
заходів державного нагляду (контролю); 2) порушення періодичності здійснення пла-
нових заходів державного нагляду (контролю); 3) проведення заходів державного на-
гляду (контролю) за відсутності підстав, установлених законом; 4) проведення плано-
вих заходів державного нагляду (контролю) без своєчасного письмового повідомлення 
або з порушенням строків такого повідомлення, якщо необхідність та строк зазначено-
го повідомлення встановлені законом; 5) проведення позапланових заходів державного 
нагляду (контролю) без погодження відповідного центрального органу виконавчої вла-
ди, якщо отримання такого погодження є обов’язковим відповідно до закону; 6) здійс-
нення заходів державного нагляду (контролю) без застосування акта перевірки, що міс-
тить перелік питань для проведення перевірки виконання вимог законодавства у сфері 
господарської діяльності; 7) порушення встановленого Законом України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 
року № 877-V порядку відбору зразків продукції; 8) проведення перевірки додержання 
вимог законодавства, нагляд (контроль) за додержанням якого не належить до повно-
важень органу державного нагляду (контролю), встановлених законом; 9) висунення 
вимог щодо надання документів, інформації, зразків продукції, що не стосуються здій-
снення заходу державного нагляду (контролю); 10) ненадання або надання з порушен-
ням установленого законом строку акта перевірки, складеного за результатами заходу 
державного нагляду (контролю). 

Відповідно до пункту 1 частини першої ст. 255 КУпАП протоколи про адмініст-
ративні правопорушення за ст. 166-21 мають право складати уповноважені на те поса-
дові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики 
у сфері ліцензування, дозвільної системи (наразі це - Державна регуляторна служба 
України) та направляти за належністю до суду.  
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